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BPJAMSOSTEK mengelola Dana dari 5 Program Jaminal Sosial

dan dana Badan dengan srategi investasi yang 

bank, asuransi, dana pensiun MI, korporasi, yayasan

Asset-liability cashflow matching, duration 

matching, 

target return yang optimal dalam koridor

ALM

Maximized return dalam batasan risiko

yang disepakati

Rendah-Tinggi, tergantung dari karakteristik

liabilitas yang given

Rendah s.d. Tinggi tergantung mandat

dan strategi pembiayaan yang lebih

fleksibel

Actuarial Rate of Return/ Absolute Return Bechmarked/ Relative Return

Sesuai skedul liabilitas dan kebutuhan

operasional investor
Sesuai kebutuhan arus kas 

Alokasi asset dan batasan penempatan

tunduk pada regulasi dan profil liabilitas

Batasan dari stakeholders, kelas aset

dan batasan penempatan lebih

beragam dan fleksibel
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Strategi investasi walaupun berlandaskan prinsip , 

menyesuaikan dengan perubahan pasar dan aktif dalam

memanfaatkan momentum pasar guna mendapatkan imbal hasil yang optimal.

- Alokasi terbesar pada instrumen fixed income 

(regulasi: minimal 50% SUN)

- Terdapat peluang peningkatan alokasi investasi

langsung maksimum 5% sesuai regulasi

sesuai perkembangan pasar

- Pemilihan efek dengan fundamental yang kuat

- Pemanfaatan momentum pasar dan best market 

timing untuk imbal hasil yang optimal

sesuai

peraturan yang berlaku
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menunjukkan

kinerja fundamental yang membaik pada Q3 2021

Pasar modal Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan pasca

pandemi:

• 10,24% YTD - 31 Oktober 2021

• pada level 14.128-14.270 per 31 Oktober 2021

• (minyak mentah 114,87% y.o.y , batu 

bara 170% YTD, CPO 37,94% YTD) 

• Oktober 2021 USD 926 juta, jauh USD 

280 juta

pada Q3 2021:

, top 5 bank mencatatkan net interest income yang stabil, 

penurunan provisi dan penurunan COVID-19 restricting balance di tengah

kondisi PPKM.

, tercermin dari manufacturing margin yang bagus serta

adanya financing credit cost yang turun. 

menunjukkan kinerja yang positif didorong oleh 

peningkatan harga komoditas. 
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memberikan peluang

untuk meningkatkan imbal hasil investasi sekaligus mendukung program-program Pemerintah

dan penciptaan lapangan pekerjaan

Ekonomi digital Indonesia tumbuh didorong oleh e-

commerce. GMV (gross merchandise value atau

akumulasi nilai pembelian dari pengguna melalui situs 

atau aplikasi) Indonesia akan mencapai US$76 miliar

pada tahun 2025, tumbuh eksponensial dari nilai US$8 

miliar di tahun 2017. Perusahaan-perusahaan digital 

memiliki karakteristik antara lain merupakan inisiatif

yang relatif baru, berada pada early life cycle sehingga

memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi namun

terkadang masih mengalami arus kas negatif, serta

masih membutuhkan dana investasi yang tinggi.

Berbagai proyek padat modal (a.l. proyek infrastuktur, 

energi terbarukan), mengalami stagnansi sebagai

dampak pandemi covid-19. Dengan semakin

terkendalinya dampak pandemi, kondisi perekonomian

mulai membaik dan proyek-proyek padat modal 

menjadi layak untuk dilanjutkan. Untuk itu masih

dibutuhkan pendanaan yang besar selain dari

perbankan.
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peran dan kontribusi

sektor finansial masih sangat diharapkan untuk menutup

financing gap atas kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim yang 

dicanangkan Pemerintah.

• menjadi satu elemen penting dari pemulihan

ekonomi pascapandemi yang diinginkan oleh masyarakat global.

• Pemerintah mengalokasikan pendanaan untuk iklim atau

secara konsisten sebesar 4,1% dari total belanja APBN selama

5 tahun terakhir, yang hanya dapat memenuhi sekitar 34% dari total

kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim untuk mencapai target NDC

(Nationally Determined Contribution), sehingga kontribusi swasta

termasuk sektor finansial sangat diharapkan untuk menutup financing

gap tersebut.
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yang tersedia di pasar, 

dengan perkembangan terkini, serta , 

menjadi tantangan bagi BPJAMSOSTEK untuk dapat berinvestasi secara optimal

Regulasi yang masih perlu

disesuaikan dengan

perkembangan terkini dari pasar 

dan kepentingan peserta, 

menimbulkan adanya

ketidakpastian hukum yang pada 

gilirannya berdampak pada 

pencapaian tujuan investasi.

Rejim suku bunga rendah pasca

pandemi Covid-19 dipicu oleh 

kebijakan moneter yang akomodatif

dari otoritas moneter global. 

Kondisi ini memberi tantangan bagi

investor institusi seperti

BPJAMSOSTEK dalam berinvestasi

dan mencapai imbal hasil yang 

memadai.

Instrumen investasi yang 

tersedia di pasar masih sangat

terbatas, baik dari jenis dan 

kapitalisasi maupun

likuiditasnya. Diperlukan upaya

pendalaman pasar atau

regulasi yang memungkinkan

BPJAMSOSTEK untuk

berinvestasi di luar Indonesia.




