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PENGELOLAAN DANA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF   

HUKUM ISLAM  

 

Abstrak 

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang 

mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.Maka 

banyak orang berbodong-bodong untuk menjadi pegawai negeri agar 

mendapatkan manfaat pensiun. Menurut UU No 11 Tahun 1992 yang mengatur 

tentang dana pensiun tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri ataupun 

anggota TNI saja, akan tetapi juga untuk perseorangan baik yang bekerja di 

swasta maupun perusahaan mandiri. Salah satu Dana lembaga Pensiun yang 

mengelola dana sebagai tabungan jangka panjang yang dihimpun secara khusus 

dengan tujuan memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai 

usia pensiun adalah Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(DAPEN UMS) yang terletak di Gedung Induk Siti Walidah. Penelitian ini akan 

bermuara pada bagaimana akad yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Pensiun 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, apakah pengelolaan tersebut sudah sesuai 

pada sistem syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan 

dan meninjau dalam pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Pensiun 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-evaluatif. Data diperoleh dari hasil 

observasi, dokumentasi-dokumentasi dan wawancara dengan Direktur DAPEN 

UMS. Analisis data mengunanakan analisis deskrptif-evaluatif yang dijelaskan 

secara sistematis dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan setelah itu 

dinilai kesesuaiannya dengan aturan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Univesitas 

Muhammadiyah Surakarta adalah akad mudharabah, wakalah, dan hibah. Akad  

mudharabah digunkan antara dana Pensiun dengan peserta, Dana Pensiun dengan 

Investee. Akad wakalah digunakan antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun. 

Sedangkan akad hibah digunakan oleh Pemberi Kerja dengan Peserta. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Pensiun, Hukum Islam 

 

Abstract 

Pension fund is one of the non-bank financial institutions that manage and 

implement program that promise retirement benefits. Many people are together to 

become civil servants in order to get the benefits of retirement. But since the 

presence of Law No. 11 of 1992, retirement is not only the right of civil servants 

or state officers, but is available to all workers, whether private company or 

independent companies. This Pension Fund is one of potential fund sources that is 

the management can be carried out conventionally and syariah. The difference is 

from the investment management system that is carried out to avoid the usury and 

interest-basedof conventional financial investment. One of the Pension Funds 

Institution that manages the funds as long-term saving collected specifically for 

the purpose of providing benefits to employees when they reach retirement age is 

the Pension Fund of Muhammadiyah University (DAPEN UMS) located in Siti 
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Walidah Parent Building. This research will lead to how the contract applied in 

the management of the Pension Fund of Muhammadiyah University of Surakarta, 

whether the management has already been in accordance with the system of 

syariat. The purpose of this research is to observe, explain and review in view of 

Islamic law to the management of Pension Fund of Muhammadiyah University of 

Surakarta. The type of this research is qualitative research with descriptive-

evaluative approach. Data obtained from observation, documentation and 

interview with Director of DAPEN UMS. Data analysis used a descriptive-

evaluative analysis explained systematically and intimately to the data collected 

subsequently is being assessed in conformity with the rules of Islamic law. 

Results of the research shown that the contracts used in the management of 

Pension Fund of Muhammadiyah University of Surakarta is akad mudharabah, 

wakalah and hibah. Akad of mudharabah used between pension funds with 

participants, Pension Fund with Investee. Akad wakalah is used between the 

Employer and the Pension Fund. Where as the akad hibahis used by the Employer 

with the Participant. 

 

Keywords: Management, Pension Fund, Islamic Law 

 

1. PENDAHULUAN 

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 
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memiliki peranan yang penting untuk kelanjutan hidup seseorang di masa-masa 

pensiunnya.
1 

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
 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Bab 

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

menyatakan bahwa:
3
 

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. 

Berdasarkan latar belakang tentang dana pensiun tersebut, dapat 

disimpulkan betapa pentingnya dana pensiun bagi kelangsungan diri perseorangan 

baik yang bekerja di sektor swasta maupun instansi pemerintahan. Tujuan dalam 

penelitian ini ada tiga yaitu, pertama untuk mengetahui perbandingan 

danapensiun lembaga keuangan syariah dan dana pensiun lembaga keuangan 

                                                 
1
Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid. “Hukum Ekonomi Islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 

Hal 98 
2
Veithzal Rivai, dkk, Bank dan Vinacial Institution Managenment, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007, h. 1066. 
3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.05/2016, (Jakarta, 2016) 
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konvensional, kedua untuk mengetahui pengelolaan dana pensiun syariah, ketiga 

untuk mengetahui kelemahan yang ada dalam pengelolaan dana pensiun syariah. 

 

2. METODE  

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.
4
 

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah: data sekunder yang berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan data primer 

merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu 

dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dengan menganalisis data 

sekunder yang dihubungkan data primer, kemudian dilakukan pengumpulan dan 

penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang 

teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perbandingan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional 

Tabungan Dana Pensiun Bank Konvensional maupun Tabungan Dana Pensiun 

Bank Syariah pada dasarnya merupakan jaminan sosial untuk mensejahterakan 

pegawai yang meliputi unsur kesejahteraan bagi para pemberi kerja, pegawai, 

kemudian pihak tersebutlah yang aktif memberikan manfaat kepada pegawai yang 

tidak mampu lagi untuk bekerja dengan kata lain pegawai yang sudah lanjut usia, 

dan yang telah meninggal dunia.  

Meskipun terdapat kesamaan tujuan akan dana pensiun, namun demikian 

pada aspek pengelolaan dan manajemen ditemukan terdapat perbedaan. Pada 

                                                 
4
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 

134. 
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aspek tertentu seperti bagaimana calon peserta yang akan mengajukan sebagai 

calon peserta dana pensiun, ditemukan kesamaan. Seseorang datang ke bank 

penyelenggara dana pensiun kemudian bertemu dengan pegawai bank selanjutnya 

pihak bank memberikan penjelasan tentang syarat dan ketentuan-ketentuan 

menjadi seorang nasabah. 

3.2 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah  

Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu 

bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam 

Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil. Dengan demikian dana 

yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada 

instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Misalnya diinvestasikan pada 

efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah 

terdaftar dalam Jakarta Islamic Indek (JII). Adapun beberapa jenis portofolio 

instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: Deposito Mudharabah, 

Saham Syariah, Reksa DanaSyariah dan Obligasi Syariah. 

Dalam prosedur pembukaan rekening pada dana pensiun Syariah secara 

umum tidak jauh berbeda pada dana pensiun konvensional, dimana Customer 

Service memberikan penjelasan mengenai beberapa produk yang diinginkan oleh 

calon nasabah kemudian calon nasabah menceritakan apa yang sedang calon 

nasabah inginkan kemudian kedua belah pihak bertukar pikiran untuk 

memberikan solusi kepada calon nasabah, produk apa yang cocok untuk calon 

nasabah lanjutkan, sehingga calon nasabah menjadi nasabah pada Bank tersebut. 

Setelah calon nasabah tersebut memilih produk apa yang diinginkan maka 

Customer Service menjelaskan beberapa syarat dan prosedur yang harus 

dilengkapi oleh calon nasabah.  

Dalam prosedur pengajuan dana pensiun syariah, calon nasabah 

seharusnya membayar iuran pertama maupun biaya administrasi di Customer 

Service agar nasabah tidak mondar-mandir ke bagian Customer Service maupun 

teller. Dikarenakan akan memakan banyak waktu dan tidak efisien dalam 

melakukan transaksi. Karena kenyamanan dan kepuasan nasabah adalah prioritas 

utama bagi lembaga keuangan syariah.  
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Pada bagian hak kepesertaan, nasabah pensiun syariah memiliki hak 

dimana nasabah menentukan usia pensiun yang diinginkan, nasabah juga harus 

memilih jenis investasi. Jika nasabah kesulitan memilih investasi mana yang harus 

dipilih maka pihak Bank menjelaskan jangka waktu tiap investasi yang dipilih. 

Nasabah juga harus melakukan penarikan dana yang ditentukan oleh bank dengan 

akumulasi 30% per 6 bulan artinya, nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana 

pensiun sewaktu-waktu. Sebaiknya, nasabah menunjuk pihak yang berhak 

menerima dana pensiun jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada nasabah 

dana pensiun. 

Di dalam Bank Syariah dimana sistem pengelolaan Dana Pensiun 

diinvestasikan kepada perusahaan asuransi. Dana pensiun dapat melakukan 

investasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan pilihan yang sudah dicantumkan 

dalam peraturan di Bank Syariah atau sesuai dengan pilihan nasabah dana pensiun 

Bank Syariah. Pengelolaan dana pensiun tentu saja mempunyai tingkat resiko 

yang berbeda sesuai dengan investasi masing-masing yang dipilih oleh nasabah 

baik dana pensiun Bank Syariah maupun dana pensiun Syariah. Dimana setiap 

resiko tersebut nasabah akan menerima hasil yang berbeda di akhir penutupan 

dana pensiun.  

Mekanisme pengelolaan dana oleh DPLK Syariah  sesungguhnya cukup 

sederhana dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Ketika peserta menyetorkan 

iurannya, dana tersebut oleh DPLK dikumpulkan untuk kemudian ditempatkan 

dalam beberapa instrumen investasi sesuai pilihan peserta. Selanjutnya, atas 

penempatan dana dalam bentuk investasi pada beberapa instrument tersebut, 

tentunya DPLK akan memperoleh return (tingkat pengembalian) baik berupa 

positive return (hasil investasi positif) maupun negative return (hasil investasi 

negatif). Kemudian, seluruh (100%) hasil investasi dimaksud selanjutnya 

didistribusikan oleh DPLK ke dalam setiap rekening peserta, sesuai paket 

investasi yang dipilihnya.  

Perjanjian yang dipakai dalam pembiyaan pensiun adalah perjanjian 

murabahah dan perjanjian ijarah. Perjanjian ijarah adalah akad persewaan suatu 

barang atau objek yang dimiliki bank. Akad ijarah digunakan apabila nasabah 



7 

 

mengajukan pembiyaan untuk biaya sekolah, seperti membeli peralatan sekolah 

dan membeli buku. Sedangkan Akad murabahah adalah adalah akad jual beli 

antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan 

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan 

margin yang disepakati. Akad murabahah digunakan untuk kebutuhan renovasi 

rumah, untuk modal kerja, untuk pebelian kendaraan bermotor, dan lain-lain. 

3.3 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional 

Dilihat dari tujuannya, dana pensiun memiliki tujuan sama yaitu sebagai wujud 

terjaminnya seseorang untuk hari tuanya. Dengan adanya jaminan tersebut, akan 

mendatangkan ketenangan dalam diri orang tersebut sehingga tidak ada 

kekhawatiran dalam dirinya. Dana pensiun juga dapat dijadikan sebagai solusi 

yang baik, namun demikian sebagai orang Islam sesungguhnya kehadiran dana 

pensiun berbasis syariah adalah salah satu solusi terbaik untuk menghindarkan diri 

dari sistem ribawi yang diterapkan oleh dan pensiun konvensional. Meskipun 

diakui bahwa hingga saat ini dana pensiun berbasis syariah belum sepenuhnya 

diterima oleh masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan sosialisasi kepada 

masyarakat yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengenal dengan baik 

sistem pensiun berbasis syariah serta kemanfaatannya bagi masyarakat luas. 

Sistem dana pensiun berbasis syariah memungkinkan seseorang untuk 

terhindar dari riba dan hal ini menghadirkan ketenangan baik di dunia maupun 

sampai ke akherat kelak. Sistem ribawi yang sudah demikian menggurita di 

tengah-tengah masyarakat diakui merupakan persoalan yang tidak mudah untuk 

diselesaikan. Masyarakat telah tertanam dalam dirinya untuk bersikap praktis 

tanpa memperdulikan sistem yang dipakai dalam mengelola dana pensiun 

tersebut. Terlebih dalam sektor negeri, perseorangan telah terikat oleh sistem yang 

mengharuskan orang tersebut mengikuti sistem yang telah ada. Saluran dana 

pensiun umumnya tetap diarahkan dan dikelola oleh bank-bank konvensional. 

Sistem pengelolaan dana pensiun secara konvensional jelas dalam 

pandangan Islam melanggar syariah karena memberlakukan sistem riba, namun 

demikian kondisi masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem ribawi dirasa 

kesulitan untuk menerima dengan sistem syariah. Dalam pandangan masyarakat 
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sistem ribawi dianggap sebagai sistem yang lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan sistem syariah. Dengan demikian terdapat tantangan tersendiri kehadiran 

sistem dana pensiun syariah di tengah-tengah masyarakat yang sudah membudaya 

dengan sistem ribawi. 

3.4 Pengelolaan Dana Pensiun Syariah 

Seluruh hasil investasi pada dana pensiun syariah didistribusikan pada peserta hal 

ini tidak terlepas dari konsekuensi atas akad yang mendasari hubungan 

transaksional antara peserta DPLK dengan DPLK Syariah, yakni Wakalah bil 

Ujrah. Sesuai dengan akad ini, DPLK Syariah memposisikan diri sebagai wakil 

dari peserta dalam mengelola dananya. Sebagai wakil, maka pengelolaan dana 

yang dilakukan harus mengikuti instruksi atau arahan peserta dalam hal pilihan 

jenis investasi yang digunakan, dengan risiko investasi yang menjadi tanggung 

jawab peserta itu sendiri. Kecuali, jika DPLK Syariah melakukan missed 

management, maka atas kerugian yang ditimbulkan DPLK Syariah harus 

menanggungnya. Ini sejalan dengan regulasi yang berlaku untuk industri DPLK, 

dimana investasi yang dilakukan harus sesuai pilihan peserta, dan karenanya 

risiko juga menjadi milik peserta.  

1) Investasi  

Investasi dapat dilakukan dalam bentuk real assets (aset nyata) maupun 

financial assets (aset keuangan). Contoh investasi pada real assets adalah 

investasi dalam bentuk tanah, bangunan maupun emas. Sedangkan investasi pada 

financial assets dapat dilakukan baik pada instrumen pasar uang (money market) 

atau instrumen pasar modal (capital market). Contoh instrumen pasar uang adalah 

tabungan, deposito serta sukuk/obligasi yang memiliki jatuh tempo < 1 tahun. 

Sedangkan contoh instrumen pasar modal adalah saham, sukuk/obligasi, reksa 

dana serta produk derivatif lainnya.  

Dana pensiun yang diinvestasikan pada Bank Syariah secara umum 

diinvestasikan pada: surat berharga negara, tabungan pada bank, deposito pada 

bank, sertifikat deposito, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

sukuk yang tercatat di BEI, obligasi, reksadana, tanah, bangunan, penempatan 

langsung pada saham dan lain sebagainya. Sedangkan pada bank syariah 
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diinvestasikan pada tanah, bangunan, deposito tabungan, emas, sukuk, obligasi. 

Seharusnya bank syariah menginvestasikan ke beberapa investasikan yang 

dilakukan pada Bank Syariah agar hasil investai yang didapatkan lebih tinggi dari 

hasil investasi yang ada pada Bank Syariah saat ini.  

2) Instrumen Investasi DPLK Syariah 

Berdasarkan PMK Nomor 199 tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, 

terdapat 16 instrumen yang dapat dipilih oleh suatu dana pensiun baik DPPK 

maupun DPLK (sebagaimana DPLK Syariah). Dari ke 16 instrumen yang 

dimungkinkan, DPLK Syariah memilih untuk menggunakan 4 instrumen yang 

ditawarkan dalam bentuk 3 paket investasi.  

Manajemen pengelolaan dana peserta DPLK Syariah sangat sederhana, 

diawali dengan setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung 

oleh pihak DPLK Syariah, pada rekening-rekening penampungan sesuai dengan 

pilihan paket investasi peserta setelah kumpulan dana ditipa rekening tersebut 

telah mencapai jumlah yang memungkinkan untuk diinvestasikan.  

Pihak DPLK Syariah melakukan placemen pada instrument investasi 

pilihan peserta. Adapun tempat besar jumlah penempatan serta kesepakatan-

kesepakatan yang menyangkut investasi menjadi wewenang penuh DPLK Syariah 

yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Hasil yang diperoleh sepenuhnya 

akan di distribusikan kepada peserta setiap akhir bulan.  

3.5 Kelemahan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah 

Dana Pensiun Syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia 

dengan sejumlah alasan-alasan berdasarkan kondisi dan keadaan secara umum di 

masyarakat saat ini. 

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program Dana 

Pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen 

dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya 

sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program pensiun 

syariah. 
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2.  Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM 

yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi 

nada pensiun syariah. 

3.  Rasa percaya, rasa memiliki dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

idustri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal 

dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal 

terutama bagi Dana Pensiun Syariah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Prosedur pengajuan Dana Pensiun pada kedua sistem tersebut hampir sama 

dengan prosedur pembukaan rekening pada bank secara umum. Prosedur yang 

harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu: mengisi formulir yang disediakan 

dengan lengkap, menandatangani beberapa persetujuan, melengkapi persyaratan 

yang telah ditentukan oleh bank yaitu identitas diri seperti KTP/SIM dan NPWP, 

membayar iuran pertama dengan setoran awal sebagaimana yang telah ditentukan. 

Dana Pensiun syariah memiliki 3 jenis investasi yang masing-masing 

paket memiliki jangka waktu yang berbeda sesuai paket inestasi dan tingkat resiko 

yang berbeda. Selama ini masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau 

mengikuti program Dana Pensiun terlebih dana pensiun syariah meskipun 

mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.  

4.2 Saran 

Sebaiknya pihak bank melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum 

mengetahui atau kurang memahami produk-produk bank yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat dikemudian hari terutama pada produk pensiun seperti dana pesiun 

lembaga keuangan syariah.  
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