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DANA PENSIUN LEMBAGA KTUANGAN

PERJANJIAN PEMANTAATAN LAYANAN
PROGRAM PENSIUN UNTUK KOMPENSASI PESANGON

( P P U K P )

ANTARA

PT. INDOMARCO ADI PRIMA

DENGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK)
INDOLIFE PENSIONTAMA

NOMOR : 7os[i -DPLKIP /pPU KP N2077

Perjanjian ke4asama Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUIG)
ini diluat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, Selasa, Tanggal 2 Januad
2012 oleh dan antara para pihak yang disebut di bawah ini;----------

ff. INDOMARCO ADI PRIMA, berkedudukan di Indofood Tower Lt.19,

Jl.Jend. Sudirman Kav 76-78, Jakafta - Indonesia, dalam Perbuatan hukum ini
diwakili secala sah oleh Joedianto Soeiono Poeho, Jabatan: Direktur Utana dan
Lie Merri Septiani, Jabatan: Direktur, selanjutnya dalam Perjaniian ini disebut

sebagaiPT lAP,

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN INDOLIFE PENSIONIAMA'
yang Peraturan Dana Pensiunnya disahkan untuk pertama kalinya melalui
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP478/KM17 /1996
yang dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor 97.0L.00022DPLK
tanggal 2 Januari 1997 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan
terakhir kali melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: KEP-430/N8.1/2015 tanggal 27 Februad 2015, berkedudukan
di Wisma Indosemen Lt. IL tl. Jend. Sudirman Kav 70-71,lak ta 72910' dalam
pelbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Juli Priyatno dan Harry Sumanto
Widjaja, Jabatan: Pengurus, selanjutnya dalam Pe4anjian ini disebut sebagai
DPLK_____----_---

f.tjanjnn lpnnnlaatdn I a.pnna rro'dan t'as'un Unhtk KanPPn..Fi Pcsoryar nntata
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Kedua belah pihak menemngkan hal-hal sebagai berikut-------

1. Bahwa PI IAP menunjuk DPLK untuk menyelenggarakan dan mengelola
program pensiun rntuk kompersasi pesangon bagi karyawan PI IAPi----

2. Bahwa DPLK bersedia dan setuju untuk menyelenggarakan dan mengelola
program pensiun unfuk kompensasi pesangon tersebut sesuai ketentuan
perundang-undangan ydng berldku;----

Berdasarkan hal-hal tersebut
mengadakan pe4anjian ini

maka PT IAP dan DPLK sepakat untuk
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

di atas,
dengan

sebagai bedkut

Pasal l

PROGRAM PENSIUN UNTUK KOMPENSASI PESANGON

PT IAP dengan ini setuju bahwa program pensiun berdasarkan Pe{anjian ini
yang akan diselenggarakan darr dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga
Keuangan Indolife Pensiontama (DPLK) adalal Program Pensiun Untuk
Kompensasi Pesan gon (rruKr):------------

Tujuan I'I IAP menyelenggarakan PPUKP adalah sebagai samra bagi PT IAP
untuk riendanakan kewajibamya atas manfaat sesuai ketentuan Undang -
undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13/2003) dalam
upaya mengelola dan mengurangi resiko keuangan dan arus kas dalam hal
terjadi pemutusan hubungan ke4a (PHK):---

'PPUKP ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran
kewajiban yang timbul sebagai alibat PHK terhadap karyawan PI IA? yang
terda{tar pada DPLK sebagai peserta dalam PPUIG ini;-

1

3.

Pasal2

DASAR HUKUM

Dalam rnelakukan penyelenggaraan hogram Pensiun Untuk Kompensasi
Pesangor! DPLK akarl selalu merujuk pada ketentuan perundang-undangan
umum dan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitui

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagake4aani

tftlInjidn Penanlaatan loyandn Prcgan r .iun uttuA Konpen'av P?'an\oa mtan , , ,pr.tndon|rcaA ptna ddr Dpt K tndotilp r"nsiantaha 
lt (O
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1 .

1 . '

3.

Pasal 3

KEPESERTAAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiu4----------

Peraturan Peme ntah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga

4. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indolife
Pensiontama yang mendapat pengesahan untuk Pertama kalinya melalui
Surat Keputusan Menteri Keuangan RePublik Indonesia No. KEP-
478/KM.17 /7996 yang dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor
97.01.00022.DPLK tanggal2 Ja'J,r'r?ri 1997 dal]. telah mengalami beberapa kali
perubatran, perubahan terakllir kali melalui Salinan Keputusan Dewan
Komjsioner Otodtas Jasa Keuangan Nomor: KEP430/NB.1/2I15 taaggaI2T
Februad 2015j

Karyawan
a) Peserta adalah karyawan-karyawati dengan status karyawan tetap PT

IAP

b) Usia pensiun normal adalab saat karyawan berusia 55 tahunr------

2. PT IAP wajib menyampaikan data Perusalaan melalui formulir yang
disiapkan oleh DPLK. Data-dafa ini mencakup: identitas Perusahaan,
bentuk, izin usaha dan susrnan Pengwus Pelusahaan ---_----_-

Pasal 4

IURAN

PT IAP akan menyetorkan Iuran kedalam PPUKP ini sebagai pendanaan
kewajiban PI IA? atas marfaat sesuai ketentu^nuuK-73 /2003;--------

PT IAP sepakat data karyawan akan diberikan kepada DPLK sebagai dasar
perhitungan kewajiban dan iuraJr PPUKP yang ditetapkan petama kali
sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji Pokok Karyawan. Adapun pe$entase
perhitungan iufan irli dapat di tinjau kembali untuk mengantisipasi
pembalan (kenaikan gaji & tingkat investasi) terkait kewajiban perusahaan
pdda setidp lahun;---

PI IAP dalam hal ini mengakui adanya Kewaiiban Masa Kelia Lampau
yang rumusan dan perhitungannya ditetapkan tersendiri atau berdasarkan
perhitungan aktua s independen yang ditunjul oleh l't IAI';-------------

Petlanjian r.nanfaat|n t ayandn rrcgam Pen'iun untuk I'onpen'a'i PP<an8on onto,o 1,, |2' pi. naonaira atu pma dak D]LL t'ldotife P"nsiantana 
+ 
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2.

I

Kewajiban Masa Kerja Lampau dapat dibayarkan kembali sesuai kebijakan
dari PI IAP kepada Peseta DPLK pada masa persiapan pensiunjika jumlal

Kewajiban Manfaat Pensiun (Saldo Peserta) kurang dari perhitungan
kewajiban imbalan pasca ke4a pada laporan LS AK24i------------

PT IAP darl DPLK sepakat baiwa dalam melaksanakan Pedanjian ini,
definisi "Hari Keria" adalah hari-hari selain hari Sabtu dan Minggu serta
hari libur nasional, dimana Baik melaksanakan kegiatan perbarrkanj------

Sesuai pilihan Pf IAP penyelenggaraan dan pengelolaan PPUKP ini
dilakukan berdasarkan prircip pooled fand (kepesertaan dengan pengiuran
ke satu akun gabungal beratas namakan Perusalaan);----------------

TANGGTJNG JAWAB PEMBAYARAN IURAN

PT IAP bertanggung jawab terhadap seluruh jadwal pembayaran iuran yang
telah disepaldti dalam Peddnjidn injr-------

Apabila PT IA? dinyatakan pailit dibubarka& dilikuidasi, dicabut atau
dibekukan izin usahanya atau ,hal lain yang menyebabkan PI IAP fidak
dapat melakukan kegiatan usahanya, maka saldo darra PPUKP harus
dibukukan kedalam rekening setiap peserta secara berimbang berdasarkar
perhitungan aktuaria yang dihitung oleh aktuaris independen dan apabila
telah memenuhi persyaratan dapat segera dibayarkan kepada peserta yarg
namanya tercatat dalam administrasi DPLK

Pasal6

INVESTASI

DILK dkdn mendwdrkan jenis investasi atau paket investasi yang memenuhi
ketentuan-ketenfuan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan
tentang Investasi Ddnd Pensiun;----------

Pf IAP akan membedkan pernyataan tertuIis tentang pilihan atas jenis atau
paket investasi tersebu

Perubahan penempatan pilihan atas jenis maupun paket
permintaan PT IAP harus diberita.hukan secara tertulis
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;

kepada DPLK

4. Resiko kerugian yang mungkin timbul akibat pemilihan jenis dan paket
investasi tertentu merupakan tanggung jawab PI IAP;----------

Pelanjiatl renanJaat|nI dlonIn Prcgan kn.iunUntuk Konpensa,' PP.angon 0ntota 1^ L
P'r. tndo arcoAdir nadm DPI K tndolih r?n.iantama ^t /ff {,r

Prs"{ore l " t
h .
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DPLK tidak bertanggung
dan iuran PPUKP Pf IAD

Pa6al 7

VALUASI

jawab urltuk melakukan Perhitungan kewaiiban

DPLK waiib membedkan Laporan Posisi Dana sebanyak 2 (dua) kali dalam
setahun kepada PT IAP sebagai bahan informasi bagi perusahaary------

Pasal8

MANFAAT PPUKP

Pada saat karyawan mencapai Usia Pensiun Nolmal atau berhenti beke4a
oleh sebab apapun dan berdasarkan pemberitaluan tertulis PT IAP kepada
DPLK akarl dibayarkan kepada karyawan sejumlah Manfaat Pensiun sesuai
dengan Peraturan Perusahaan atau Pe4anjian Ke4a Bersama atau
Kesepakatan Ke4a Bersama atau Ketentuan Pelaturan Perundangan di
bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Pf IAP, sebagai kompensasi
pesa-ngon dilura;rgi paiak Pph 2l I inal;----

Pada saat karyawan meninggal dunia dan berdasarkan pemberitaluan
tertulis PI IAP kepada DPLK akan dibayarkan kepada aIIi waris
(ianda/duda/arak) sejumlah ManJaat Pensiun Meninggal Dunia sesuai
dengan Peraturan Perusahaan atau Pe4anjian Kerja BeNama atau
Kesepakatan Ke4a Be$ama atau Ketentuan peraturan perundangan di
bidang ketenagake4aan yang berlaku di IrT IAB dikurangi Paiak PPh 21

Apabila Peserta menjadi Cacat Tetap / Total dan terkait dengan penghentian
Kepesertaan maka Peserta berhak menedma Manfaat Pensiun Cacat sesuai
dengan Peratura]rl Perusahaan atau Pe4anjian Ke4a Bersama atau
Kesepakatan Ke4a Bersama atau Ketentuan peraturan perundangan di
bidang ketenagake4aan yaIlg berlaku di PI IAP, dikurangi Paiak Pph 21

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PPUKP

Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal atau ManJaat PPUIC
karena berhenti ke4a oleh setab apapun sebagaimana disebu&an didalam
Pasal 8, PT IAP harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir
pembayaran ma aat PPUKP serta melampirka

a. foto kopi KfP neserta;---------------

b. Surat Keterangan Berhenti Beke44 Pemutusan Hubungan Ke4a atau
Pensiun dari Perusahalmi------___--_---

rp4aflti\n PenmJaala LalJanan Prc{an I'Pnsnn Untut t onpn"a'i unangan anrata , , I
rt.tndnndfto Adirnna da DPt k tndotifp Pm'lontand "n 111/t
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2. Untuk memperoleh hak atas Manlaat Pensiun dikarenakan Pese*a
Meninggal Dunia atau mengalani Cacat Tetap / Total sebagaima a
disebutkan didalam Pasal 8 ayat 2 dan 3, Pf IAP harus mengajukair
permohonan dengan mengjsi formulir pembayamn manfaat PPUKP serta
meldmDirlan j____

Foto kopi KTP Peserta, KTP aili wads dan keterangan wa s;--------

Surat Ketemngan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap/Total dari dokter;-b.

Pa6al10

BIAYA DAN PAJAK

Dalam Pentuian Dana Pensiun DPLK yang telah disahkan oleh Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangaru maka DPLK berhak untuk memungut
biaya-biaya, sebagai ber&u tj-_-----

L Biava Pendaftaran

Pendaftaran Peserta Baru Rp. 5.000,- /Peserta (1 kali diawal);---------

Selanjutnya biaya ini ditanggan| otuh PT IAP

2. Biaya Administrasi Kepesertaan;------

a.. . Biaya Pengelolaan Investasi 1%" (satu per mil) per bulan dari akumulasi
Iurirn ditambah akumulasi Hasil pengembangan di awal bulan berjalan,
dan dipotongkan dari akumulasi Hasil pengembangan;------------

b. Biaya Administrasi Rp. 0,- per karyawan per bulan;--------*----

3. ' Biaya Transaksi mencakup hal-hal sebagai berikuti--------

a. Penealihan Daia ke Dana Pensiun la r

Untuk masa kepesertaan 0-3 tahun : 2% dari dana yang dialihkan,---
Untuk masa kepesertaan > 3 tahun : 1% dari dana yang dialihkan;--

b. Apabila melakukan perubahan Pilihan Investasi dikenakan biaya 0.1%
da total dana setiap kali melakukan perubahan;------------

c. lerubahan Pi l ihan Investdsi  mdlsimum 2 kal i  perubahan ddldm
setah

7 .
2.

Jika te4adi perubahan biaya dikemudiar hari, maka peruballan te$ebut
tiddk berlaku surut,--
Pp4anlion PemanJaatan loyanan rn{dn rptl:l n untuk Kanrn.asi Pcsdryon antan I

Pr.Indnnarco AdiPnna don DPLK Indolile P"n-imtana 
\ n P_

Pase6o fe  
h t  
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Apabila melakukan pengambilan
pajak ManJaat Pensiun sesuai

Manfaat PPUKP
dengan peraturan

maka akan dipotong
yang berlaku pada

pengambilan Manfaat PPUKPi

Pasal ll

MASA BERLAKU PERJANIIAN

1. Pe4anjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga talurr efektil sgak tanggal
ditandatangani Pe4anjian ini oleh Pf IAP dan DPLK. Pe4anjian ini akan
diperpanjang dengan sendirinya jika tidak ada perubahani-----------

2. Pe4anjian ini berakhir dengan sendirinya apabila

a. Salah satu pihak dinyatakan pailit atau dibubarkan atau dilikuidasi
berdasarkan penturan perundang-undangan yang berlaku yang
dinyatalan dalam keputusan pengadilan;--

b. Izin untuk menjalankan kegiatan usaha yang diberikan kepada salah
satu pihak dicabut atau dibekukan oleh pihak yang berwenang;-------

3. Apabila peianjian ini diakhiri oleh PT IAP maka seluruh dana PPUKP untuk
seluruh karyawan sampai dengan tanggal pengakhiran , hanya a-kan
dibayarkan oleh DPLK kepada penyedia progam sejenis yang ditunjuk oleh
PI IAP

Pasal 12

PERUBAHAN PERTANTIAN

Apabila dikemudian had diketemukan kekeliruan atau terdapat hal-hal yang
masih perlu dipe4anjikan, para pihak sepakat untuk mengubah atau menambah
materi pe4anjian ini dalam sltatL\ s{ldendun yang merupakan bagian yang tidak
terpisahLan dari peianjian ini j----------

Pasal 13

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM

1. Pe4anjian ke4asama ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasakan hukum yang
berlaku di wilayah Pemerintahan Republik Indonesia;----------------------

Pe4cnjim Pemaflt'aatan Lallanan Pngrsm Pensiun UntuL Kanpensasi Pcsanga antaru (
PT. tndonarco Adi Pimt dal DPLL Indali.fe PcnsionLana 1t /fu -f

PaseTafs ,L 
'' ' 
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2.

1 .

l .

2. Untuk pe4anjian ini dan segala alibatnya, para pihak memilih domisili
hukum yang tetap dan pasti di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Neged
JaLarta Selalan di Jd(artdr-------------

Pasat 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul akibat dari pe4anjian ini, para
pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat'----

Apabjla perselidhan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat, maka para pihak sepalat untuk menyelesaikan melalui jalur

KETENTUAN LAINNYA

DPLK dan Pf IAP sepakat bahwa Perjanjian Pemanfaatan Layanan Program
Pensiun Unhrk Kompensasn Pesangon ePrlKP) ini adalal untuk
kepentingan karyawan - karyawati PT IAP terutama berkaitan dengan
kewajiban PT IAP membayar pesangon sesuai ketentuan UUK-13/2003i--

DPLK wajib merahasiakan keterangan atau data pribadi masing-masing
feserla lepada oranS lain /pihak ldin;------

3. DPLK tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi apapun dengan
Pesetta lanpa sepenSelahuan PT TAI:----

4., Pembayaran atas Maniaat PPUKP sebagaimana tertera didalam Pasal 8
dibukukan langsung kepada rekening Peserta setelah melengkapi tata cara
pembayaran sebagaimana diatur didalam Pasal 9 pe4anjian ini;--------

5. Pembayaran imbalan pesangon hanya dapat dilakukan berdasarkan surat
perintah pembayaran dari PT IAP dan hanya dapat dibayarkan kepada
karyawan yang namanya tercatat dalam administasi DPLK;------

6. PI IAP tidak diperkenankan untuk melakukan penadkan iuran dan atau
hasil pengembangan yang telah dibukukan, kecuali apabila dengan
pengajudn surat kudsd ddri leserta:--------

7. m IAP wajib membantu Peserta dalam menyelesaikan administrasi
penghentian Kepesertaankepada DPLK----

Pe4anjian Pemmfntfu Lalman PrcStan Pe siun Unt k Konpensasi Pesangon at1taftL
PT . bldotllsrco Adi Pnnn d0,1 DPLK Indolife Pensiontmla

Page 8 of 9 + nLo
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Pasal 16

PENUTUP

Pe4anjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama isinya darl
mempunyai kekuatar hukum yang sama setelah ditandatangani di atas
materai cukup oleh kedua belah pihak dan dibubuhi stemPel Perusahaan

2. Pe4anjian Prognm Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ini mulai berlaku
padd sddt tanggal dilandatanganinvd perldniian ini;------------------

Jakarta. 2 Ianuad 2017

PT. INDOMARCO ADI PRIMA

(Toedianto Soeiono Poetro)
Direktur Utama

fl,ie Merri S€Dtiani) r
Dt.;kill-

DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA

Pengurus
lHarry Sumanto Widiaial

Pengurus

Peianiian Penant'Aatdn Layana Progam Pensiun LLttuk Kompensnsi Pesanson a tdxa
PT.lndomdffi Adi Pnma dan DPLK IndoliF Pensiontana
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