
DANA PENSIUN BANK MANDIRI 

SURAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN IURAN SUKARELA (TOPUP) 
 

Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): 
- Pasal 25 ayat 4 POJK Nomor 5/POJK.05/2017 juncto POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tanggal 

11 Desember 2020 tentang tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Manfaat Lainnya yang 
Diselenggarakan oleh Dana Pensiun 

- Pasal 25 ayat 2 POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pendanaan Dana 
Pensiun 

dengan ini saya: 

Nama :   

No Identitas : NIP ___________________ NIK ______________________________ 

Unit Kerja :   

menyatakan: 

1. Telah menjadi peserta Dana Pensiun PT Bank Mandiri (Persero); 

2. Telah membaca serta memahami seluruh ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan 
program pensiun pada PT Bank Mandiri (Persero); 

3. Bersedia menambah iuran sukarela (topup) di luar dari Iuran Wajib Pegawai (IWP) yang telah ada 
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dana iuran sendiri; 

4. Bersedia membayarkan iuran sukarela (topup) dengan cara sebagai berikut: 
a. Melakukan pembayaran Iuran Sukarela (TopUp) sebesar ___ % ( __________ / seratus ) 

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pada PT Bank Mandiri (Persero) dengan memotong gaji 
saya di PT Bank Mandiri (Persero) atau pada instansi dimana saya ditempatkan selama masih 
terikat hubungan kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero); 

b. Pembayaran iuran sukarela (topup) dimulai pada tanggal ________________________ 

c. Pemotongan gaji pada butir 4.a. mengacu pada ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun Bank 
Mandiri maupun PT Bank Mandiri (Persero); 

d. Pembayaran iuran sukarela (topup) secara otomatis akan dihentikan pada saat kepesertaan 
saya di Dana Pensiun Bank Mandiri berakhir. 

5. Mengetahui dan memahami bahwa saya tidak dapat melakukan penghentian pembayaran, 
menarik iuran sukarela (topup) dan/ataupun hasil pengembangannya sebelum status 
kepesertaan saya berakhir sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari  PT 
Bank Mandiri (Persero). 

6. Bersedia mentaati serta mematuhi semua ketentuan yang berlaku atas penyelenggaraan program 
pensiun di PT Bank Mandiri (Persero) maupun di Dana Pensiun Bank Mandiri. 

 
Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan berlaku secara terus-menerus sepanjang masih terikat 
hubungan kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero). 
Pernyataan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan pembagian: 

- Asli bermaterai untuk Dana Pensiun Bank Mandiri; 
- Salinan/copy untuk HCS Group Bank Mandiri; 
- Salinan/copy untuk arsip pembuat pernyataan. 

 
______________, ___ ___________________ 20___ 

Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
 
 
 
 

( ______________________________________ ) 
tandatangan & nama jelas 

Materai 

10.000 


