
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Longevity risk adalah risiko yang timbul ketika usia harapan hidup suatu
populasi melebihi prakiraan [1]. Bagi para pensiunan, longevity risk menyebabkan
pengeluaran untuk kebutuhan hidup dan biaya kesehatan di usia lanjut melebihi
alokasi tabungan pensiun, sehingga ketika pemasukan dari tabungan pensiun
menurun atau habis sebelum pensiunan meninggal dunia, hal ini akan
mengakibatkan pensiunan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kekurangan.
Akan tetapi, longevity risk belum disadari oleh masyarakat dalam merencanakan
pemasukan pasca pensiun [1].

Longevity risk juga mengakibatkan intergenerational risk transfer. Ketika
usia harapan hidup suatu populasi melebihi prakiraan, dana pensiun yang harus
disediakan oleh pemerintah dapat melebihi jumlah yang telah dialokasikan. Dana
yang digunakan pemerintah tentu bersumber dari pajak, semakin banyak dana yang
dibutuhkan untuk membiayai penduduk berusia lanjut, semakin besar pajak yang
dibebankan kepada masyarakat. Pihak yang membayar pajak adalah penduduk yang
masih bekerja, maka intergenerational risk transfer yang ditimbulkan oleh longevity
risk mengakibatkan kebutuhan finansial untuk membiayai penduduk berusia lanjut
dibebankan kepada generasi yang lebih muda [2].

Pada tahun 2019, Vincent Hartanto Utomo melakukan proyeksi populasi
Indonesia melalui Metode Lee-Carter dan Matriks Leslie dengan model deret
waktu yang disesuaikan. Proyeksi tersebut turut menghasilkan proporsi populasi
yang berusia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020, 2035, dan 2050, proporsi populasi
yang berusia 60 tahun ke atas adalah 10,06%, 15,96%, dan 20,73% [3]. Angka
persentase yang meningkat seiring waktu menunjukkan bahwa jumlah kematian
cenderung berkurang, sedangkan jumlah penduduk Indonesia dan proporsi
populasi yang berusia 60 tahun ke atas cenderung bertambah. Pada Gambar 1.1,
piramida populasi tidak lagi berbentuk segitiga dari tahun ke tahun. Pada tahun
akhir proyeksi yaitu 2050, bentuk piramida melebar pada usia yang lebih tua dan
penyusutan piramida terjadi pada usia yang lebih muda. Hal tersebut memiliki
makna jumlah kematian dan jumlah kelahiran mengalami pengurangan yang
mengakibatkan peningkatan pada usia rata-rata populasi.
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Gambar 1.1: Piramida Populasi Hasil Proyeksi Populasi Dinamik dengan Model yang
Disesuaikan

Hasil proyeksi yang dilakukan oleh Vincent menunjukkan bahwa di masa
depan, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi yang menua. Apabila tidak
disertai antisipasi yang memadai, kebutuhan dana untuk membiayai pensiunan
akan melebihi batas kemampuan.

Salah satu solusi bagi permasalahan terkait longevity risk adalah skenario
Survivor-Mortality (SM) Bond. SM Bond memiliki pembayaran yang bersifat
terjamin karena diterbitkan oleh pemerintah. SM Bond dirancang untuk mencegah
intergenerational risk transfer dengan tidak membebankan longevity risk kepada
angkatan usia yang berbeda [4]. Pemerintah sebagai penerbit SM Bond memiliki
aliran kas seperti obligasi biasa. Namun, terdapat fitur khas yang membedakan SM
Bond dengan obligasi biasa yaitu longevity risk-sharing pool. Longevity
risk-sharing pool mengalihkan pemasukan dari peserta yang terlebih dahulu
meninggal kepada peserta yang masih hidup.

SM Bond sendiri terdiri dari dua komponen, yakni komponen Survivor (S)
dan komponen Mortality (M). Komponen S harus dipegang oleh pembeli
mula-mula yang disebut originator. Originator berhak menerima face value jika ia
masih hidup hingga jatuh tempo, jika originator meninggal sebelum jatuh tempo,
face value akan dialihkan ke mortality pool. Mortality pool merepresentasikan
proporsi kematian pada angkatan usia originator sebelum mencapai jatuh tempo.
Sementara itu, komponen M dapat diperjualbelikan secara bebas sehingga tidak
wajib dipegang oleh originator. Pemegang komponen M berhak menerima bunga
berupa kupon setiap tahun ditambah jumlah yang proporsional terhadap mortality
pool pada saat jatuh tempo. Jika usia harapan hidup bertambah, mortality pool
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akan menyusut sehingga nilai jatuh tempo dari komponen M akan berkurang.
Dengan demikian, dampak dari peningkatan pada usia populasi disebar secara
merata kepada para pemegang SM Bond, mekanisme ini disebut risk-spreading.
Pemerintah tidak perlu menanggung longevity risk karena setiap anggota dari suatu
angkatan usia ikut berperan untuk “menjamin” kelangsungan hidup anggota lain
dalam angkatan usia yang sama serta jumlah dan term dari seluruh pembayaran
sudah ditetapkan pada saat penerbitan SM Bond. Proporsi kematian dan usia
populasi hanya akan mempengaruhi alokasi biaya antar peserta, bukan besar dana
yang harus dikeluarkan oleh pemerintah [4].

Saat ini di Indonesia terdapat program jaminan pensiun pemerintah yang
dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Program ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2015. Manfaat pensiun dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris peserta
yang meninggal dunia. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3% dari
upah, terdiri dari 2% yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% yang dibayarkan
oleh pekerja [5].

Dalam skripsi ini, akan dievaluasi program jaminan pensiun pemerintah
dengan skenario SM Bond. Skenario SM Bond digunakan karena dapat
meminimalkan intergenerational risk transfer. Pemodelan matematika dilakukan
terhadap skenario SM Bond sesuai program jaminan pensiun pemerintah untuk
menghasilkan harga SM Bond. Iuran per bulan dihitung sebesar satu per dua belas
dari harga SM Bond, yang merupakan alokasi dari upah setiap bulan untuk
membiayai manfaat program jaminan pensiun pemerintah. Setelah itu, besar upah
minimum akan dihitung agar 3% dari upah memenuhi iuran per bulan tersebut.
Dengan demikian, SM Bond menjadi basis untuk melakukan analisis terhadap
kebijakan pemerintah terkait program jaminan pensiun yang sedang berjalan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan skenario SM Bond dalam menghitung harga komponen
S dan M untuk peserta pria dan wanita berdasarkan batas manfaat program
jaminan pensiun di Indonesia yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2015?

2. Berapa jumlah yang dialokasikan setiap bulan dari upah peserta pria dan
wanita untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program jaminan pensiun
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pemerintah berdasarkan skenario SM Bond?

3. Berapa besar upah minimum untuk pria dan wanita agar 3% yang
dialokasikan dari upah memenuhi kebutuhan pembiayaan program jaminan
pensiun pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari skripsi ini adalah melakukan analisis terhadap program
jaminan pensiun pemerintah menggunakan alat bantu skenario SM Bond. Tujuan
ini akan dicapai dengan langkah-langkah berikut:

1. Meninjau sumber-sumber dan literatur terkait.

2. Memperoleh data prakiraan tingkat mortalita, indeks harga konsumen
bulanan, dan tingkat inflasi tahunan.

3. Melakukan proyeksi inflasi tahunan berdasarkan data indeks harga konsumen
dan tingkat inflasi.

4. Melakukan proyeksi manfaat pensiun berdasarkan batas minimum yang
diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2015 dan tingkat inflasi hasil proyeksi.

5. Menghitung harga minimum komponen S dan M untuk setiap usia bergabung.

6. Menghitung batas minimum jumlah yang dialokasikan setiap bulan dari upah
(iuran per bulan) untuk setiap usia bergabung berdasarkan harga komponen S
dan M.

7. Menghitung batas bawah upah berdasarkan besar iuran per bulan agar 3%
yang dialokasikan dari upah memenuhi pembiayaan minimum program
jaminan pensiun pemerintah.

1.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dan asumsi yang digunakan dalam skripsi
ini, yakni:

1. Penerima manfaat pensiun merupakan peserta sendiri, sehingga tidak
mempertimbangkan kasus pengalihan manfaat pensiun kepada ahli waris.

2. Perhitungan harga SM Bond tidak mempertimbangkan kasus cacat total tetap.
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3. Program BPJS Ketenagakerjaan yang dipertimbangkan dalam skripsi ini
hanya program Jaminan Pensiun, sehingga tidak mencakup
program-program BPJS Ketenagakerjaan yang lain.

4. Tingkat ketaatan pembayaran iuran oleh peserta diasumsikan sebesar 100%
sepanjang masa melakukan iuran.

5. Komponen M tetap dipegang oleh originator sehingga tidak diperjualbelikan.

6. Jenis tabel mortalita yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah tabel
mortalita standar yang tidak mengandung aspek selection.

7. Seluruh warga negara Indonesia yang merupakan pekerja terdaftar dalam
Program Jaminan Pensiun BPJS.

8. Data prakiraan tingkat mortalita pria dan wanita Indonesia yang digunakan
pada skripsi ini adalah data yang dihasilkan dari metode Lee-Carter pada
tahun 2019 tanpa mempertimbangkan perubahan prakiraan tingkat mortalita,
jika pada masa depan dilakukan proyeksi ulang. Sebagai contoh, prakiraan
tingkat mortalita untuk tahun 2050 yang dilakukan pada tahun 2019 dapat
memiliki nilai yang berbeda dengan hasil prakiraan yang dilakukan pada
tahun 2030. Perubahan nilai yang diakibatkan oleh perbedaan ini tidak
dipertimbangkan ke dalam perhitungan.

9. Biaya-biaya lain yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan program
jaminan pensiun BPJS tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga SM
Bond.

10. Usia maksimum diasumsikan 100 tahun.

1.5 Manfaat

Beberapa manfaat dari skripsi ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah untuk memahami penggunaan skenario
SM Bond sebagai alat bantu untuk melakukan analisis terhadap program jaminan
pensiun pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2015.
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1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari skripsi ini adalah untuk memberi perhitungan dasar
iuran sebagai gambaran pembiayaan minimum yang dibutuhkan oleh pemerintah
untuk membayar manfaat program jaminan pensiun. Selain itu, untuk memberi
gambaran tingkat upah agar jumlah yang dialokasikan sesuai persentase yang
ditetapkan pemerintah memenuhi pembiayaan minimum manfaat pensiun.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Latar belakang pemilihan topik, tujuan yang ingin dicapai, rumusan masalah,
batasan-batasan masalah dan asumsi-asumsi yang digunakan, serta manfaat
teoritis dan manfaat praktis yang diperoleh dari skripsi ini akan dipaparkan
pada bab ini. Selain itu, pada bab ini juga terdapat penguraian sistematika
penulisan skripsi ini.

2. BAB II Landasan Teori

Teori-teori dasar serta studi-studi yang sudah pernah dilakukan di masa lalu
sebagai referensi dalam pengembangan model untuk menjawab tujuan
skripsi akan dijelaskan dalam bab ini. Teori-teori yang akan dijelaskan
adalah teori mengenai tingkat bunga majemuk, survival models, tabel
mortalita, bond, survivor-mortality bond, program Jaminan Pensiun Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, regresi linier, dan
metode exponential smoothing.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjawab tujuan
penulisan skripsi akan dipaparkan. Tujuan dari skripsi ini adalah melakukan
analisis terhadap program jaminan pensiun pemerintah menggunakan alat
bantu skenario SM Bond. Setiap model dan rumus yang digunakan dalam
perhitungan akan dijabarkan secara rinci.

4. BAB IV Analisis dan Pembahasan

Penjelasan mengenai data yang dibutuhkan dalam skripsi ini akan diberikan
pada bab ini. Kemudian, cara menghitung harga komponen S dan M serta
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upah untuk berbagai usia disertai contoh perhitungan akan ditunjukkan pada
bab ini. Pada akhir bab, analisis terhadap hasil perhitungan akan dilakukan
untuk melihat pengaruh usia saat bergabung, jenis kelamin, tingkat inflasi,
dan perubahan tingkat mortalita terhadap jumlah yang dialokasikan dari
upah. Analisis juga dilakukan terhadap kebijakan pemerintah terkait
program jaminan pensiun berdasarkan hasil perhitungan upah minimum dan
iuran per bulan. Iuran per bulan merupakan dana yang dibutuhkan setiap
bulan untuk membiayai manfaat program jaminan pensiun pemerintah.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis terhadap hasil perhitungan
dipaparkan pada bab ini. Saran teoritis dan praktis yang berguna bagi
penelitian di masa depan juga diberikan pada bab ini.
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