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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Semakin berkembangnya aktivitas muamalah masyarakat muslim di 

Indonesia, semakin berkembang pula sektor ekonomi syariah di Indonesia yang 

menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berlomba-lomba 

mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah 

satunya adalah dana pensiun syar’iah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai 

dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, 

khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran 

Islam.  

Sesungguhnya dalam Al Qur’an telah memberikan pelajaran kepada 

umatnya agar menjadi masyarakat yang kuat dari segala sisi kehidupan, tidak 

menghambur–hamburkan hartanya supaya menyiapkan hari esok agar lebih 

baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan 

sebagian kekayaan untuk hari esok. Hal ini sangat penting, mengingat setelah 

pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 

Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang 

produktif, mereka masih memiliki sumber pendapatan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dana pensiun memiliki peranan yang penting untuk kelanjutan 

hidup seseorang di masa-masa pensiunnya.
1
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Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1992, dana pensiun 

diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak terbatas untuk Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) maupun Anggota TNI saja. Dana pensiun juga diberikan kepada 

seluruh pekerja baik perseorangan maupun pekerja pada sektor swasta. Dengan 

Undang-Undang tersebut, maka pemerintah membentuk Dana Pensiun 

Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), 

yang hakikatnya program pensiun itu akan dapat tercipta ketenangan kerja bagi 

seluruh karyawan karena terjaminnya karyawan tersebut di hari tua, dan pada 

gilirannya karyawan lebih loyal bekerja untuk perusahaan serta diharapkan 

lebih produktif.
2
 

Islam sendiri sebagai agama yang universal tidak melarang bagi 

pemeluknya untuk membuat program demi tercapainya kesejahteraan baik 

secara ekonomi maupun jiwanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan melahirkan lembaga keuangan berbasis syariah dan salah 

satunya adalah pengelolaan dana pensiuan syariah yang didasarkan sistem 

kerja dan pengelolaanya berbasis syariah Islam. Kehadiran dana pensiun 

berbasis syariah tentu akan berbeda dengan pengelolaan dana pensiun 

konvensional terutama dari sisi pengelolaan dan instrumen yang berada di 

dalamnya.  

Secara garis besar, tujuan dana pensiun adalah untuk memelihara 

kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saat yang 

bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Hal ini sangat baik dan dapat 
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melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut 

tentunya jelas bahwa dana pensiun tidak bertentangan dengan ketentuan syariat 

Islam. Dengan demikian, untuk mencapainya diperlukan kerja sama dan 

gotong royong sebagaimana disebutkan dalam alQuan surah al-Maidah (5) : 2 

yang artinya : Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan 

janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan 

permusuhan.
3
 Hal ini juga sejalan dengan hadist nabi SAW : “Tidak 

seorangpun memakan satu makanan yang lebih baik daripada yang dia makan 

dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari 

hasil makannya.” (HR. Bukhari). 

Berdasarkan dalil di atas, maka sesungguhnya agama Islam 

mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berpikir masa yang akan 

datang. Dana pensiun merupakan dana yang diperuntukkan bagi pekerja baik 

sektor swasta maupun negeri. Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia 

masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi 

syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk 

penghimpunan dana yang datawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk 

memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan 

karyawan ataupun nasabahnya 
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Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 

Bab I ayat 3-5 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip 

syariah menyatakan bahwa:
4
 

1. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa 

dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia.  

2. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program 

Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.  

3. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut 

Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh 

kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.  

 

Perkembangan dana pensiun syariah sendiri di Indonesia tumbuh dan 

berkembang cukup baik. Setidaknya pada tahun terakhir 2006, di Indonesia 

sudah ada setidaknya 23 unit Bank Syariah dan 105 BPR Syariah dengan nilai 

aset secara nasional sampai tahun akhir Desember 2006 terhitung hingga 

Rp26,72 triliun. Melihat perkembangan yang demikian baik, maka Bank 

Indonesia mempunyai program peningkatan pangsa pasar pada bank syariah 

tahun 2008 bisa mencapai pada angka 5%. Selain sejumlah unit perbankan 

syariah tersebut, di Indonesia juga terdapat 36 unit asuransi syariah dan sudah 

beroperasi dengan total nilai emisi obligasi syariah hingga Juli 2006 terdapat 

17 produk dan diperkirakan nilai kapitalnya sebesar Rp2,21 triliun. Sedangkan 

reksa dana syariah pada tahun yang sama, terdapat aktiva bersih (NAB) sebesar 

Rp566,8 miliar.
5
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Berdasarkan latarbelakang tentang dana pensiun tersebut, dapat 

disimpulkan betapa pentingnya dana pensiun bagi kelangsungan diri 

perseorangan baik yang bekerja di sektor swasta maupun instansi 

pemerintahan. Dana pensiun selain sebagai sarana agar karyawan bekerja 

lebioh produktif juga sebagai upaya untuk menjamin masa tua setelah 

seseorang tidak lagi sebagai karyawan ataupun telah pensiun dari dunia kerja. 

Selain itu dana pensiun juga membuat ketenangan tersendiri bagi pemiliknya 

sehingga tidak membuat kekhawatiran di kemudian hari. 

Berdasarkan persoalan yang tersebut di atas, lebih lanjut akan peneliti 

lakukan penelitian tentang pengelolaan dana pensiun dalam perspektif Hukum 

Islam. Dalam prosesnya terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara 

pengelolaan dana pensiun yang dikelola oleh bank konvensional dengan bank 

syariah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini ada tiga yaitu: 

1. Bagaimana perbandingan Dana Pensiun Lembaga Keuangan syariah dan 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan konvensional? 

2. Bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah? 

3. Kelemahan apa yang ada dalam pengelolaan dana pensiun syariah? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

ada tiga yaitu: 

1. Untuk mengetahui perbandingan Dana Pensiun Lembaga Keuangan syariah 

dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan konvensional. 

2.  Untuk mengetahui pengelolaan dana pensiun syariah. 

3. Untuk mengetahui kelemahan yang ada dalam pengelolaan dana pensiun 

syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan 

pemahaman baru bagi masyarakat dengan hadirnya sistem pengelolaan dana 

pensiun secara syariah. Pola pengelolaan dana pensiun secara syariah 

menjauhkan seseorang dari riba yang dilarang oleh ajaran agama Islam. 

Dengan pengertian tersebut, maka sudah sepantasnya penyelenggara 

pengelolaan dana pensiun mulai berpikir untuk menyeleggarakan 

pengelolaan dana pensiun berbasis syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam 

pengelolaan dana pensiun secara syariah. Selama ini masyarakat secara 

umum hanya mengenal pengelolaan dana pensiun pada bank-bank 

konvensional. 
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E. Metode Penelitian  

Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain: menambah kemampuan 

mengadakan penelitian secara lebih baik, memberikan kemungkinan yang lebih 

besar dan memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta 

mengintegrasikan pengetahuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6
 Oleh karena itu, sebelum penulis 

melakukan penelitian, sebaiknya menentukan terlebih dahulu mengenai metode 

yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian normatif empiris. 

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau 

kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat.
7
 Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti 

secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan 

perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan 

hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang 
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dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan 

hukum tersebut. 

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data 

sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain 

yang berhubungan erat dengan penelitian.
8
 Untuk data primer, teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu 

merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni 

melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (responden).
9
 

2. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan 

atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.
10
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a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni 

peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Tentang 

Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. 

b.  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian 

dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan prinsip-

prinsip pengelolaan dana pensiun syariah. 

c. Bahan tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum, seperti 

kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan dana pensiun syariah. 

3. Metode Pengolahan dan Penyajian Data  

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data 

belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data 

merupakan data mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah editing 

yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk 

menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang 

keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.  

4. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka 

tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-

pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari 
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penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah 

dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang 

sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran 

dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai 

kemungkinan persamaan jawaban.  

Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, 

dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan 

deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan 

yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan merupakan urutan didalam pembahasan yang 

berada dilaporan penelitian. Dengan adanya sistematika pembahasan tersebut 

segala bentuk laporan didalam penelitian dapat tersusun dengan terarah dan 

mempermudah didalam penulisan laporan penelitian.  

BAB I. Pada Bab I ini merupakan gambaran yang berhubungan dengan 

penelitian yang mana menjelaskan tentang obyek yang diteliti. Memuat 

gambaran tentang latar belakang yang menjelaskan tentang alasan atau sebab 

dan akibat peneliti menggangkat permasalahan tersebut, menentukan rumusan 

masalah yang mana memuat permasalahan yang akan dijawab didalam 

penelitian. Telaah pustaka sebagaimana berhubungan dengan gambaran secara 

umum tema penelitian yang diangkat oleh peneliti dan penelitian terdahulu 
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yang dijadikan sebagai pedoman akan perbedaan kajian penelitian yang 

diangkat oleh peneliti. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

konseptual, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai tahapan 

didalam melakukan penelitian, yang mana meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi dan waktu didalam penelitian, tahap penelitian, tahap 

pengumpulan data, tahap analisis data serta pemeriksaan keabsahan data. 

BAB II. Pada Bab II kali ini peneliti mengkaji tentang teori yang 

digunakan didalam penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan 

tema yang diangkat oleh peneliti. Teori yang sudah ada direlavansikan dengan 

permasalahan yang sudah diangkat oleh peneliti. Teori ini meliputi pengertian 

dana pensiun konvensional yang meliputi pengertian dana pensiun, dasar 

hukum lembaga dana pensiun dan jenis-jenis dana pensiun, selanjutnya tentang 

dana pensiun syariah dan  penelitian yang relevan  

BAB III. Dalam Bab III ini peneliti mengkaji tentang penyajian dan 

Analisis Data. Sebagaimana didalam analisis data tersebut peneliti menjelaskan 

tentang data yang telah diperoleh dilapangan sebagaimana dapat menjawab 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Hasil data yang sudah ditemukan 

oleh peneliti dibentuk dengan analisis deskriptif, dengan mendeskripsikan hasil 

penelitian. Penyajian data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1)  

Bagaimana perbandingan Dana Pensiun Lembaga Keuangan syariah dan Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan konvensional, 2) Bagaimana pengelolaan dana 

pensiun syariah, dan 3) Kelemahan apa yang ada dalam pengelolaan dana 

pensiun syariah 
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BAB IV. Pada Bab IV ini berisi penutup, yang mana berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian. Kesimpulan pada Bab ini menjadi sangat penting karena 

berisi intisari dari hasil akhir penelitian di dalam penelitian. Saran bisa 

ditujukan kepada subyek penelitian atau pihak terkait dan berisikan informasi 

dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




