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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

Penting nya kesadaran masyarakat akan masa tua memberikan dampak 

terhadap pertumbuhan BJB DPLK serta efektifitas strategi manajemen produk 

DPLK yang baik sehingga memberikan rasa kepercayaan masyarakat 

meningkatkan akan bertransaksi pada BJB DPLK.  

Pada pengelolaan BJB DPLK sudah mengikuti regulasi dan prinsip Good 

Pension Funds Governance dibuktikan dengan kesesuaian dalam pengelolaan yang 

menerapkan prinsip kemandirian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban 

dan kewajaran, dengan kesesuaian tersebut dapat dijadikan literasi dan referensi 

bagi masyarakat dalam meningkatkan kerpercayaan untuk memilih inklusi 

keuangan terhadap produk perbankan khususnya BJB DPLK. 

 

IV.2 Saran 

Berdasarkan pada laporan tugas akhir yang penulis lakukan, terdapat 

beberapa saran yang diberikan, yaitu: 

1. Bagi penulis dan pembaca, disarankan bahwa berinvestasi dana pensiun sedari 

dini sangatlah penting untuk mempersiapkan jaminan dihari tua guna 

meminimalisir risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam 

berinvestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat usia dewasa tetapi 

bagi generasi muda juga harus mempelajari Dana Pensiun serta manfaat yang 

akan diberikan sehingga dapat memulai mempersiapkan dana dari saat ini agar 

keuntungan yang didapat semakin besar. 

2. Bagi Bank BJB disarankan untuk meningkatkan pemasaran produk BJB DPLK 

kepada masyarakat, dilakukan sosialisasi produk BJB DPLK kepada 

masyarakat luas, memaksimalkan kecanggihan teknologi guna memberikan 

pertumbuhan yang lebih baik lagi kedepannya dan Bank BJB dapat lebih 

memperhatikan instrumen investasi alternatif yang berpotensi menciptakan 

return yang efektif terhadap pendapatan Bank BJB itu sendiri serta adanya 



42 

 

 

 

Muhammad Daifa Al Quthni, 2021 

PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

JAWA BARAT DAN BANTEN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbankan dan Keuangan Program Diploma 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 

informasi yang detail dan jelas agar masyarakat mudah memahami informasi 

yang diterima dan tertarik untuk berinvestasi pada BJB DPLK. 

  


