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PERJANJIANPEMANTAATAN LAYANAN
PROGRAM PENSIUNUNTUK KOMPENSASIPESANGON
(PPUKP)
ANTARA
PT. INDOMARCO ADI PRIMA
DENGAN
DANA PENSIUNLEMBAGA KEUANGAN (DPLK)
INDOLIFE PENSIONTAMA
NOMOR : 7os[i -DPLKIP/pPU KP N2077
Perjanjianke4asamaProgramPensiunUntuk KompensasiPesangon(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
sebagaiPTlAP,

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN INDOLIFE PENSIONIAMA'
yang Peraturan Dana Pensiunnya disahkan untuk pertama kalinya melalui
KeputusanMenteri KeuanganRepublik IndonesiaNo. KEP478/KM17/1996
yang dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor 97.0L.00022DPLK
tanggal 2 Januari 1997dan telah mengalamibeberapakali perubahan,perubahan
terakhir kali melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
tanggal27 Februad2015,berkedudukan
KeuanganNomor: KEP-430/N8.1/2015
di WismaIndosemenLt. IL tl. Jend.SudirmanKav 70-71,lak ta 72910'dalam
pelbuatan hukum ini diwakili secarasah oleh Juli Priyatno dan Harry Sumanto
Widjaja, Jabatan:Pengurus,selanjutnyadalam Pe4anjian ini disebut sebagai
DPLK_____----_---
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Kedua belah pihak menemngkanhal-hal sebagaiberikut------1. Bahwa PI IAP menunjuk DPLK untuk menyelenggarakandan mengelola
program pensiun rntuk kompersasi pesangonbagi karyawan PI IAPi---2. Bahwa DPLK bersediadan setuju untuk menyelenggarakandan mengelola
program pensiun unfuk kompensasi pesangon tersebut sesuai ketentuan
perundang-undangan
ydngberldku;---Berdasarkanhal-hal tersebut di atas, maka PT IAP dan DPLK sepakat untuk
mengadakan pe4anjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaibedkut

Pasall
PROGRAMPENSIUNUNTUK KOMPENSASIPESANGON

1

PT IAP dengan ini setuju bahwa program pensiun berdasarkanPe{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 menyelenggarakanPPUKPadalah sebagaisamra 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
terjadipemutusanhubunganke4a(PHK):---

3. 'PPUKP ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran
kewajiban yang timbul sebagaialibat PHK terhadap karyawan PI IA? yang
terda{tar pada DPLK sebagaipesertadalam PPUIG ini;-

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 PemerintahRepublik Indonesiayaitui
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagake4aani
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Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992tentang Dana Pensiu4---------PeraturanPeme ntah Nomor 77 tahun 1992tentang Dana Pensiun Lembaga

4. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indolife
Pensiontama yang mendapat pengesahanuntuk Pertama kalinya melalui
Surat Keputusan Menteri Keuangan RePublik Indonesia No. KEP478/KM.17/7996 yang dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor
1997 dal].telah mengalami beberapakali
97.01.00022.DPLK
tanggal2 Ja'J,r'r?ri
perubatran, perubahan terakllir kali melalui Salinan Keputusan Dewan
Komjsioner Otodtas JasaKeuanganNomor: KEP430/NB.1/2I15 taaggaI2T
Februad2015j

Pasal 3
KEPESERTAAN
1.

Karyawan
a) Pesertaadalah karyawan-karyawati dengan status karyawan tetap PT
IAP

b) Usia pensiun normal adalabsaatkaryawan berusia 55 tahunr-----2. PT IAP wajib menyampaikan data Perusalaan melalui formulir yang
disiapkan oleh DPLK. Data-dafa ini mencakup: identitas Perusahaan,
bentuk, izin usahadan susrnan Pengwus Pelusahaan---_----_Pasal4
IURAN
1 . ' PT IAP akan menyetorkan Iuran kedalam PPUKP ini sebagai pendanaan
kewajiban PI IA? atasmarfaat sesuaiketentu^nuuK-73 /2003;-------PT IAP sepakatdata karyawan akan diberikan kepada DPLK sebagai dasar
perhitungan kewajiban dan iuraJr PPUKP yang ditetapkan petama kali
sebesar5% (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
pddasetidplahun;---

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

TANGGTJNGJAWAB PEMBAYARANIURAN
1 . PT IAP bertanggungjawab terhadap seluruh jadwal pembayaraniuran yang

telahdisepaldtidalam Peddnjidninjr-------

2. 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 secaraberimbang berdasarkar
perhitungan aktuaria yang dihitung oleh aktuaris independen dan apabila
telah memenuhi persyaratan dapat segeradibayarkan kepada pesertayarg
namanya tercatatdalam administrasi DPLK
Pasal6
INVESTASI
I

DILK dkdnmendwdrkanjenis investasiataupaket investasiyang memenuhi
ketentuan-ketenfuanyang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan
tentangInvestasiDdndPensiun;---------Pf IAP akan membedkan pernyataan tertuIis tentang pilihan atasjenis atau
paket investasi tersebu
Perubahan penempatan pilihan atas jenis maupun paket
permintaan PT IAP harus diberita.hukan secara tertulis kepada DPLK
sekurang-kurangnya30 (tiga puluh) hari sebelumnya;

4. Resiko kerugian yang mungkin timbul akibat pemilihan jenis dan paket
investasitertentu merupakantanggungjawab PI IAP;---------0ntota 1^ L
PelanjiatlrenanJaat|nIdlonIn Prcgan kn.iunUntuk Konpensa,'PP.angon
^t
P'r.tndo arcoAdir nadm DPI K tndolihr?n.iantama
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Pa6al7
VALUASI
7 . DPLK tidak bertanggung jawab urltuk melakukan Perhitungan kewaiiban
dan iuran PPUKPPf IAD
DPLK waiib membedkan Laporan Posisi Dana sebanyak2 (dua) kali dalam
setahunkepadaPT IAP sebagaibahaninformasi bagi perusahaary-----Pasal8
MANFAAT PPUKP
1 . Pada saat karyawan mencapai Usia Pensiun Nolmal atau berhenti beke4a
oleh sebabapapun dan berdasarkanpemberitaluan tertulis PT IAP kepada
DPLK akarl dibayarkan kepada karyawan sejumlahManfaat Pensiunsesuai
dengan Peraturan Perusahaan atau Pe4anjian Ke4a Bersama atau
Kesepakatan Ke4a Bersama atau Ketentuan Pelaturan Perundangan di
bidang ketenagakerjaanyang berlaku di Pf IAP, sebagai kompensasi
pesa-ngon
dilura;rgi paiakPph 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 ketenagake4aanyang berlaku di IrT IAB dikurangi Paiak PPh 21

3 . Apabila Pesertamenjadi CacatTetap / Total dan terkait denganpenghentian

Kepesertaanmaka Pesertaberhak menedma Manfaat Pensiun Cacat sesuai
dengan Peratura]rl Perusahaan atau Pe4anjian Ke4a Bersama atau
Kesepakatan Ke4a Bersama atau Ketentuan peraturan perundangan di
bidang ketenagake4aanyaIlg berlaku di PI IAP, dikurangi Paiak Pph 21
Pasal9
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PPUKP

1 . Untuk memperolehhak atasManfaat PensiunNormal atau ManJaatPPUIC
karena berhenti ke4a oleh setab apapun sebagaimanadisebu&an didalam
Pasal 8, PT IAP harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir
pembayaranma aat PPUKPsertamelampirka
a. foto kopi KfP neserta;--------------b. Surat Keterangan Berhenti Beke44 Pemutusan Hubungan Ke4a atau
Pensiundari Perusahalmi------___--_--anrata
Prc{an I'PnsnnUntutt onpn"a'i unangan
rp4aflti\nPenmJaalaLalJanan
,, I
Pm'lontand
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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;--------

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

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,
sebagaiber&utj-_----L

BiavaPendaftaran
PendaftaranPesertaBaru Rp. 5.000,-/Peserta (1 kali diawal);--------Selanjutnyabiayaini ditanggan|otuhPT IAP

2. BiayaAdministrasiKepesertaan;-----a.. . BiayaPengelolaan
Investasi1%"(satuper mil) per bulan dari akumulasi
Iurirn ditambah akumulasi Hasil pengembangandi awal bulan berjalan,
dan dipotongkan dari akumulasi Hasil pengembangan;-----------b.

BiayaAdministrasi Rp. 0,- per karyawan per bulan;--------*----

3. ' BiayaTransaksimencakuphal-hal sebagaiberikuti-------a.

PenealihanDaia ke Dana Pensiun la r

7 . Untuk masakepesertaan0-3 tahun : 2% dari dana yang dialihkan,--2. Untuk masakepesertaan> 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 Pilihan Investdsi mdlsimum 2 kali perubahan ddldm
setah

Jika te4adi perubahan biaya dikemudiar hari, maka peruballan te$ebut
tiddk berlaku surut,-loyananrn{dn rptl:l n untuk Kanrn.asi Pcsdryon
antan
Pp4anlion
PemanJaatan
I
Pr.IndnnarcoAdiPnna donDPLKIndolileP"n-imtana
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Apabila melakukan pengambilan Manfaat PPUKP maka akan dipotong
pajak ManJaat Pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku pada
pengambilan Manfaat PPUKPi

Pasalll
MASA BERLAKUPERJANIIAN
1. Pe4anjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga talurr efektil sgak tanggal
ditandatanganiPe4anjianini oleh Pf IAP dan DPLK. Pe4anjianini akan
diperpanjang dengansendirinya jika tidak ada perubahani----------2. Pe4anjian ini berakhir dengan sendirinya apabila
a. Salah satu pihak dinyatakan pailit atau dibubarkan atau dilikuidasi
perundang-undangan
yang berlaku yang
berdasarkan penturan
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 PPUKPuntuk
seluruh karyawan sampai dengan tanggal pengakhiran , hanya a-kan
dibayarkan oleh DPLK kepada penyedia progam sejenisyang ditunjuk oleh
PI IAP

Pasal12
PERUBAHANPERTANTIAN
Apabila dikemudian had diketemukan kekeliruan atau terdapat hal-hal yang
masih perlu dipe4anjikan, para pihak sepakatuntuk mengubah atau menambah
materi pe4anjian ini dalam sltatL\s{ldendunyang merupakan bagian yang tidak
terpisahLan
dari peianjian inij----------

Pasal13
HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM
1. Pe4anjianke4asamaini diatur oleh dan ditafsirkan berdasakanhukum yang
berlaku di wilayah PemerintahanRepublik Indonesia;----------------------

Pcsangaantaru
Lallanan
PngrsmPensiunUntuLKanpensasi
Pe4cnjimPemaflt'aatan
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2. Untuk pe4anjian ini dan segala alibatnya, para pihak memilih domisili
hukum yang tetap dan pasti di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Neged
JaLartaSelalandi Jd(artdr-------------

Pasat14
PENYELESAIANPERSELISIHAN
l . Segala perselisihan yang mungkin timbul akibat dari pe4anjian ini, para

pihak sepakatuntuk menyelesaikansecaramusyawarah dan mufakat'----

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

KETENTUAN LAINNYA
1 . DPLK dan Pf IAP sepakatbahwa PerjanjianPemanfaatanLayanan Program
Pensiun Unhrk Kompensasn Pesangon ePrlKP) ini adalal untuk
kepentingan karyawan - karyawati PT IAP terutama berkaitan dengan
kewajiban PT IAP membayarpesangonsesuaiketentuan UUK-13/2003i-DPLK wajib merahasiakan keterangan atau data pribadi masing-masing
feserla lepada oranSlain /pihak ldin;-----3. DPLK tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi apapun dengan
PT TAI:---PesettalanpasepenSelahuan
4., Pembayaranatas Maniaat PPUKP sebagaimanatertera didalam Pasal 8
dibukukan langsung kepada rekening Pesertasetelah melengkapi tata cara
pembayaransebagaimanadiatur didalam Pasal9 pe4anjianini;-------5. Pembayaran imbalan pesangon hanya dapat dilakukan berdasarkan surat
perintah pembayaran dari PT IAP dan hanya dapat dibayarkan kepada
karyawan yang namanyatercatatdalam administasi DPLK;-----6. PI IAP tidak diperkenankan untuk melakukan penadkan iuran dan atau
hasil pengembangan yang telah dibukukan, kecuali apabila dengan
pengajudnsuratkudsdddri leserta:-------7. m IAP wajib membantu Peserta dalam menyelesaikan administrasi
DPLK---penghentianKepesertaankepada

at1taftL
Pe4anjianPemmfntfu Lalman PrcStanPe siun Unt k KonpensasiPesangon
PT. bldotllsrcoAdi Pnnn d0,1DPLKIndolifePensiontmla
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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 KompensasiPesangonini mulai berlaku
perldniianini;-----------------paddsddttanggaldilandatanganinvd

Jakarta.2 Ianuad 2017
PT.INDOMARCO ADI PRIMA

(ToediantoSoeiono Poetro)
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