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S
EPERTI negara lain, Indonesia percaya negara 
wajib melindungi rakyatnya agar terhindar dari 
ketiadaan penghasilan pada usia lanjut. Untuk 
itu, tepatnya 1 Juli 2015, program Jaminan Pensi-
un (JP)—sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(UU SJSN)—akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

UU SJSN mengatur program JP diselenggarakan berdasar-
kan manfaat pasti yang dibiayai dari iuran pemberi kerja dan 
pekerja. UU SJSN tidak menetapkan besaran manfaat pensiun, 
iuran, dan usia pensiun. Rancangan program pensiun yang 
optimal adalah yang perolehan manfaat pensiunnya memadai 
(adequate), dapat bertahan untuk jangka waktu lama (sustain-
 able), tidak memberatkan dan terjangkau (aff ordable), serta 
bersifat adil dan sama rata (equitable).

Tidak ada sistem yang dapat dirancang agar cocok diterap-
kan pada semua negara, tapi setidaknya kita dapat memetik 
pelajaran dari pengalaman negara lain. Pengalaman ini me-
nunjukkan ada tiga kebijakan utama yang harus diperhatikan: 
(1) besar manfaat pensiun beserta parameternya; (2) usia pen-
siun dan rasio ketergantungan penduduk usia lanjut; serta (3) 
pembiayaan yang optimal secara sosial-ekonomi.

Program JP menargetkan manfaat pensiun sebesar 1 per-
sen dari penghasilan untuk setiap tahun masa kepesertaan 
dengan maksimum tingkat penghasilan pensiun (TPP) sebe-
sar 40 persen. Ada yang menganggap besaran TPP ini sebagai 
tambahan dan lainnya sebagai bagian dari imbalan yang ber-
asal dari sumber lain, seperti JHT dan imbalan kerja yang dipe-
roleh dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-
tenagakerjaan.

Dasar penghasilan apa yang digunakan dalam menghitung 
manfaat pensiun? Banyak negara menggunakan rumusan index 
career average (ICA) dalam menghitung besar manfaat pensiun. 
Besar manfaat pensiun pada sistem ICA didasarkan pada peng-
hasilan setiap periode masa kepesertaan, yang disesuaikan ber-
dasarkan parameter ekonomi tertentu, misalnya rata-rata upah 
secara nasional. Manfaat pensiun yang diperoleh saat pensiun 
adalah penjumlahan setiap manfaat pensiun yang telah dise-
suaikan pada setiap periode masa kepesertaan itu. 

Penggunaan sistem ICA menghilangkan masalah keterkait-
an antara iuran dan masa kepesertaan yang disebabkan oleh 
mobilitas perpindahan kerja serta kekosongan penghasilan 
(tidak membayar iuran) dalam periode masa tunggu di anta-
ra periode mencari kerja yang sulit dikendalikan. Karena itu, 
semua peserta diperlakukan secara adil dan sama rata (equit-
 able) serta moral hazard dan risiko keuangan dapat dihindari.

Untuk mencapai sasaran keadilan, penghasilan yang di-
gunakan sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat pen-
siun perlu dibatasi. Penggunaan penghasilan terakhir dan 
yang tinggi menghasilkan subsidi silang dari kelompok peker-
ja yang peningkatan penghasilannya lambat (rendah) kepada 
pekerja yang peningkatan penghasilannya pesat (tinggi), yang 

berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Pada 2014, lebih-
kurang 90 persen pekerja formal di Indonesia berpenghasilan 
di antara upah minimum dan dua kali PTKP, sehingga penggu-
naan batas maksimum penghasilan Rp 5 juta sebulan dan me-
ningkat bertahap dianggap wajar sebagai sasaran pengenta-
san angka kemiskinan (poverty relief). 

Beban jangka panjang dari suatu program pensiun dipenga-
ruhi oleh rasio ketergantungan penduduk usia lanjut (RKPUL, 
old-age dependency ratio), sehingga sangat penting menetap-
kan usia pensiun yang wajar. Usia pensiun pada program JP ha-
rus diartikan sebagai usia saat peserta mulai berhak menerima 
manfaat pensiun, bukan usia peserta harus keluar dari angkat-
an kerja. RKPUL yang terus meningkat tidak hanya mempe-
ngaruhi keberlangsungan suatu program pensiun, tapi juga 
produktivitas perekonomian secara keseluruhan. 

Usia harapan hidup manusia semakin tinggi dari tahun ke 
tahun di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Salah 
satu cara mengendalikan beban penyelenggaraan program 
pensiun di masa mendatang adalah dengan meningkatkan 
usia pensiun. Usia pensiun yang ditetapkan saat ini relatif ren-
dah dibandingkan dengan negara-negara lain. Meningkatkan 
usia pensiun di kemudian hari dapat dilakukan dengan mene-
tapkan suatu mekanisme yang secara otomatis meningkatkan 
usia pensiun secara bertahap seiring dengan peningkatan usia 
harapan hidup (longevity).

Skema peningkatan usia pensiun, misalnya empat bulan se-
tiap tahun, dianggap cukup wajar. Usia pensiun di negara-ne-
gara yang perekonomiannya dianggap maju—status yang men-
jadi dambaan bangsa kita—sudah 65 dan bergerak ke 68 tahun. 
Dengan meningkatkan usia pensiun secara otomatis empat E
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bulan setahun dimulai dengan usia 56 pada 2015, usia pensiun 
65 tahun baru akan tercapai pada 2050.

Program pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan 
umumnya wajib didanai, agar dalam hal terjadi kepailitan, 
akuisisi, ketidakmampuan keuangan, dan manfaat janji-jan-
ji pensiun dapat tetap terpenuhi. Program pensiun yang dise-
lenggarakan oleh negara umumnya tidak harus ada pendana-
annya karena keberadaan negara berlangsung untuk waktu 
yang tidak terbatas.

Pembiayaan program pensiun dengan menghimpun dana 
tidak selalu dapat mengurangi beban jangka panjang. Apabi-
la tingkat kenaikan penghasilan lebih tinggi dari tingkat hasil 
investasi, pendanaan justru meningkatkan beban. Pendapat 
yang mengatakan bahwa pendanaan dapat mengurangi beban 
jangka panjang tidaklah tepat. Beban suatu program pensiun 
ditentukan dari besar manfaat pensiun yang dijanjikan. Harga 
sebuah mobil tidak akan berubah atau lebih murah hanya ka-
rena kita membayarnya dengan mencicil atau tunai. Program 
pensiun yang diselenggarakan banyak negara lain umumnya 
tidak didanakan secara penuh (fully funded), tapi partial fund-
 ing bilamana perlu. Suatu program yang berorientasi pada sa-
saran pemerataan pendapatan dipandang sebagai program 
sosial yang justru memenuhi sasaran UU SJSN.

Metode pembiayaan pay as you go (PAYG, ”sambil jalan”) 
yang juga digunakan mayoritas negara lain tidak bergantung 
pada asumsi-asumsi jangka panjang, tapi mengandalkan per-
ubahan demografi  yang pergerakannya lamban dan dapat di-
prediksi dengan akurasi yang andal. Metode PAYG diartikan 
sebagai pendanaan jangka pendek: program pensiun dibia-
yai hanya untuk membayar manfaat pensiun yang jatuh tem-

po pada periode tertentu (setahun atau beberapa tahun) saja. 
Akumulasi dana dalam metode PAYG, apabila ada, nilainya re-
latif kecil sehingga dapat mengurangi berbagai risiko yang ti-
dak perlu, misalnya pasar keuangan, investasi, mismatch, ke-
bocoran, dan kesalahan pengelolaan.

Dengan adanya pembatasan masa iuran 15 tahun sebelum 
berhak memperoleh manfaat pensiun berkala dan memperha-
tikan kondisi Indonesia saat ini, penetapan iuran yang relatif 
rendah, dimulai dengan 1-2 persen dan meningkat secara ber-
tahap menjadi 3 persen pada 2030 dan mencapai 4-5 persen 
pada 2050, sudah cukup memadai untuk membiayai program 
JP sekaligus membangun contingency fund.

Strategi penetapan iuran yang rendah dan berjenjang di-
pandang sangat realistis dan dapat mengurangi tekanan ter-
hadap dunia usaha yang sudah terbebani dengan masalah iur-
an jaminan kesehatan dan iuran-iuran wajib lain yang tidak ke-
cil serta dapat meningkatkan daya saing dan memberi ruang 
yang lebih luas dalam pengalokasian sumber daya yang ada 
untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional.

Memang betul, apabila iuran di awal rendah, iuran di kemu-
dian hari akan tinggi. Dapatkah beban program JP dikendali-
kan? Jawabannya: dapat! Dengan RKPUL (60 tahun) di Indo-
nesia saat ini (2015) sebesar 15,7 persen (UN World Population 
Prospects: The 2012 Revision), iuran untuk TPP 40 persen ha-
nya 6,28 persen (40 x 15,7). Beban sebenarnya tentu bervaria-
si tergantung jumlah peserta dalam program JP dan perubah-
an demografi . Untuk menjaga stabilitas RKPUL pada kisaran 
20 persen, usia pensiun perlu dinaikkan minimal 65 tahun se-
belum 2050.

Iuran yang ditetapkan dengan metode PAYG tidak mungkin 
tidak dapat dikendalikan kecuali RKPUL menjadi sangat tidak 
wajar tingginya—ini pasti akan mempengaruhi perekonomi-
an nasional secara keseluruhan. Bukan hanya program pen-
siun itu sendiri yang terpengaruh, seluruh perekonomian ne-
gara juga akan runtuh. Janganlah kita membebani dunia usa-
ha secara berlebihan yang kini sedang membangun kapasitas 
ekonomi guna memenuhi kebutuhan penduduk usia lanjut di 
masa depan.

Iuran program JP tidak harus sama antargenerasi dan pema-
haman intergeneration equity jangan dibatasi pada program 
pensiun saja. Tidak salah bila generasi mendatang membayar 
lebih karena mereka mewarisi banyak hal yang dibangun oleh 
generasi sebelumnya, misalnya infrastruktur, sekolah, rumah 
sakit, dan teknologi. Iuran yang meningkat di masa depan jus-
tru dapat dengan mudah diserap seiring dengan pertumbuh-
an produk domestik bruto per kapita. 

Fungsi utama BPJS: menyelenggarakan program yang mem-
berikan perlindungan sosial kepada masyarakat dengan risiko 
dan beban yang rendah serta tidak berdampak negatif terha-
dap perekonomian nasional. BPJS bukan lembaga yang diben-
tuk untuk memupuk dana besar yang sebenarnya tidak diper-
lukan buat menjaga tingkat solvabilitas dari program JP. ●
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