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OJK Arahkan Ini Untuk Industri Dana Pensiun 

 

shorturl.at/kvBC5 

BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengarahkan Industri 

Dana Pensiun untuk mengambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 bagi 

Lembaga Jasa Keuangan Nonbank atau LJKNB, khususnya bagi dana pensiun di tengah wabah 

penyebaran Covid-19 ini. 

"Dalam rangka perhitungan rasio pendanaan bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat 

pasti, aset yang berupa obligasi korporasi1 yang tercatat di bursa efek, sukuk atau obligasi syariah2 

yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dan 

surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dapat dinilai berdasarkan 

nilai perolehan yang diamortisasi3 sepanjang tidak dapat menyebabkan kualitas pendanaan dana 

pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuaria4 sebelumnya," kata 

Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy kepada 

Borneonews pada Selasa, 31 Maret 2020. 

                                                           
1 Obligasi korporasi (corporate bond) adalah obligasi yang di terbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk 
BUMN dan BUMD.( http://kamusbisnis.com/arti/obligasi-korporasi/) 
2 Sukuk atau Obligasi Syariah Ijarah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sehingga kupon (fee ijarah) 
bersifat tetap, dan pendapatan investor dapat diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. .(kamusbisnis.com) 
3 Amortisasi adalah Melikuidasi secara bertahap: proses bertahap melunasi kewajiban selama periode waktu 
tertentu. (http://kamusbisnis.com/arti/amortisasi/) 
4 Valuasi aktuaria (actuarial valuation) adalah penilaian yang dilakukan oleh aktuaris secara teratur, khususnya untuk 
menilai kewajiban saat ini dan masa depan untuk menetapkan solvensi suatu rencana dana pensiun. 
(http://kamusbisnis.com/?s=valuasi+aktuaria) 
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Hal ini menurut Otto, tertuang dalam surat menindaklanjuti perihal kebijakan Countercyclical 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 atau Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 

surati industri dana pensiun. 

"Lalu pelaksanaan ketentuan life cycle fund5 oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program 

pensiun iuran pasti atas peserta dana pensiun yang 2 sampai 5 tahun lagi memasuki usia pensiun 

OJK minta untuk dapat ditunda dulu pelaksanaannya paling lama 1 tahun," tambah Otto. 

Aturan ini menurutnya telah disebarkan kepada Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, 

Pengurus Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, serta Pengurus Dana Pensiun, tentu 

saja termasuk di Kalimantan Tengah. 

"Karena perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia telah berdampak secara langsung 

ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen LJKNB sehingga 

berpotensi mengganggu kineja LJKNB, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi, 

makanya surat ini dikeluarkan OJK," terangnya. (TESTI PRISCILLA/B-7) 

 

Sumber berita: 

1. https://finansial.bisnis.com/read/20200422/215/1230913/ojk-terbitkan-pojk-kebijakan-

countercyclical-bagi-iknb.-apa-saja-isinya, OJK Terbitkan POJK Kebijakan Countercyclical 

bagi IKNB. Apa Saja Isinya?, 22/04/2020 

2. https://insight.kontan.co.id/news/terdampak-covid-19-ini-isi-kebijakan-countercyclical-ojk-

bagi-industri-dana-pensiun, Terdampak Covid-19, Ini Isi Kebijakan Countercyclical OJK 

Bagi Industri Dana Pensiun, 30/03/2020 

3. https://bisnismuda.id/read/160-don-cuan/ini-keunggulan-kebijakan-countercyclical-bagi-

dana-pensiun-yang-terdampak-covid-19, Ini Keunggulan Kebijakan Countercyclical bagi 

Dana Pensiun yang Terdampak Covid-19,  

4. https://www.borneonews.co.id/berita/163019-ojk-arahkan-ini-untuk-industri-dana-pensiun, 

OJK Arahkan Ini Untuk Industri Dana Pensiun, 31/03/2020 

 

 

 

 

                                                           
5 Life-cycle funds are asset-allocation funds in which the share of each asset class is automatically adjusted to lower 
risk as the desired retirement date approaches. As a practical matter, this usually means that the percentage of bonds 
and other fixed-income investments increases. Life-cycle funds are also known as "age-based funds" or "target-date 
retirement funds." (https://www.investopedia.com/terms/l/life_cycle_funds.asp) 

https://finansial.bisnis.com/read/20200422/215/1230913/ojk-terbitkan-pojk-kebijakan-countercyclical-bagi-iknb.-apa-saja-isinya
https://finansial.bisnis.com/read/20200422/215/1230913/ojk-terbitkan-pojk-kebijakan-countercyclical-bagi-iknb.-apa-saja-isinya
https://insight.kontan.co.id/news/terdampak-covid-19-ini-isi-kebijakan-countercyclical-ojk-bagi-industri-dana-pensiun
https://insight.kontan.co.id/news/terdampak-covid-19-ini-isi-kebijakan-countercyclical-ojk-bagi-industri-dana-pensiun
https://bisnismuda.id/read/160-don-cuan/ini-keunggulan-kebijakan-countercyclical-bagi-dana-pensiun-yang-terdampak-covid-19
https://bisnismuda.id/read/160-don-cuan/ini-keunggulan-kebijakan-countercyclical-bagi-dana-pensiun-yang-terdampak-covid-19
https://www.borneonews.co.id/berita/163019-ojk-arahkan-ini-untuk-industri-dana-pensiun
https://www.investopedia.com/terms/a/assetclasses.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/target-date_fund.asp
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Catatan: 

1. Otoritas Jasa Keuangan 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keaungan 

menyebutkan Otoritas Jasa Keaungan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang 

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 

UndangUndang ini  

 

2. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank  

Pasal 1 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.06/2020 menyebutkan bahwa Lembaga Jasa 

Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan 

kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 

lainnya  

 

3. Kebijakan Countercyclical 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang 

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa 

Keuangan Nonbank  

Pasal 3  

(1) Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:  

a. batas waktu penyampaian laporan berkala; 

b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;  

c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;  

d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, 

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;  

e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program 

pensiun manfaat pasti;  

f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund ) 

bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan  

g. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala 

Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  

(2) Penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata 

kelola perusahaan yang baik. 

(3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip 

syariah, penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai 

dengan prinsip syariah. 
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(4) Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual 

LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk 

menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan counter cyclical sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(5) Dalam rangka pengambilan kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi 

LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB 

di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang LJKNB.  

Batas waktu penyampaian laporan berkala diatur dalam pasal 4 sebagai berikut:  

Pasal 4 

(1) Selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia 

yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan 

oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh 

LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama: 

a.  14 (empat belas) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala 

yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan;  

b. 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang 

disampaikan secara semesteran; dan  

c. 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang 

disampaikan secara tahunan.  

(2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf c jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut 

disampaikan pada hari kerja berikutnya.  

(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan 

komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyampaian 

laporan berkala di sektor pasar modal.  


