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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

IV.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangandan juga pendapat dari 

beberapa peserta DPLK, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

a. Terdapat beberapa jenis pensiun peserta DPLK, yaitu: 

1) Pensiun Normal, 

2) Pensiun dipercepat, 

3) Pensiun ditunda, dan 

4) Pensiun cacat 

b. DPLK dapat dikelola oleh Bank dan Lembaga Keuangan lainnya seperti 

perusahaan Asuransi, perusahaan jaminan BPJS dan beberapa bank yang 

ada di Indonesia juga mengelola simpanan DPLK. 

c. Pendaftaran kepesertaan DPLK tidak hanya untuk pegawai negeri sipil 

saja, akan tetapi kepesertaan DPLK dibuka untuk umum baik 

perorangan, kelompok dan pemberi kerja/perusahaan. Peserta 

perorangan meliputi pekerja formal dan informal serta profesional dari 

berbagai kalangan dan profesi. Bahkan, DPLK dibawah naungan bank 

terbuka bagi peserta yang belum mempuyai penghasilan tetap tetapi 

sudah memiliki KTP. 

d. Mengikuti kepesertaan dana pensiun lembaga keuangan merupakan 

keputusan yang tepat mengingat pentingnya memiliki dana cadangan 

untuk menghindari kejadian/resiko-resiko yang mungkin terjadi suatu 

hari nanti. Dan juga syarat dan ketentuan mengikuti kepesertaan DPLK 

tidaklah sulit. 

e. Sesuai hasil wawancara bahwa manfaat yang didapat dari kepesertaan 

DPLK cukup banyak, dan juga DPLK sangat membantu bagi hari tua 

untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi di masa nanti, dan 

juga sebagai faktor menghemat peserta.  
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IV.2 Saran 

Terdapat juga beberapa saran yang dapat diberikan untuk perkembangan 

lebih lanjut dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, antara lain: 

a. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai Dana Pensiun Lembaga 

keuangan untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat bahwa sangat 

penting untuk mengikuti kepesertaan DPLK dan memiliki simpanan 

dana dalam menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa 

nanti. Karena tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih 

rendah dan minimnya pengetahuan yang mereka ketahui tentang adanya 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan syarat dan ketentuan yang 

mudah. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara membuat ads di Media 

Social adalah cara yang cukup efisien karena di jaman millenial seperti 

ini masyarakat sudah sangat pandai dalam hal teknologi, bisa juga 

dengan melakukan penyuluhan dan juga penawaran disetiap pelaku 

simpanan DPLK. 

b. Pemerintah bisa lebih meluaskan jangkauan DPLK hingga ke pelosok, 

bekerjasama dengan laku pandai merupakan inovasi yang bagus agar 

masyarakat pelosok bisa mengenal simpanan DPLK dan juga mereka 

dapat dengan mudah menyetorkan uang dana pensiunnya tanpa harus 

berjalan jauh ke bank dengan melewati jalan yang cukup sulit untuk di 

lalui. 
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