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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Sejarah Perusahaan 

YDP-GKJ didirikan oleh Sinode GKJ pada tanggal 1 Agustus 1975 dengan 

segala permasalahan dan harapan. Karena pada saat berdiri anggota sebagai 

peserta pensiun, baik yang sudah pensiun maupun yang aktif berjumlah 

seimbang. Itu berarti begitu Yayasan berdiri harus mulai membayar pensiun dan 

yang aktif harus menyediakan dana tebusan masa kerja lalu yang tidak sedikit. 

Pada tahun 1992 dengan diterbitkannya undang-undang Dana Pensiun no. 

11/1992, maka bentuk badan hukum Yayasan Dana Pensiun GKJ dirubah 

menjadi Dana Pensiun GKJ. Proses penyesuaiannya melalui masa transisi dari 

tahun 1992 sampai dengan tahun 1994. Tepatnya DP-GKJ disahkan tanggal 28 

Juni 1994 yang didirikan oleh Pendiri (Deputat Penatalayanan Sinode GKJ) dan 

para Mitra Pendiri dengan peserta yang sama. Suatu perbedaan yang nampak 

dari dua bentuk badan hukum itu ialah Yayasan Dana Pensiun GKJ 

beranggotakan Klasis, Jemaat dan Kantor Sinode dan Kantor YDP-GKJ dan 

sebagai peserta adalah para tenaga pendeta, pembantu pendeta, pegawai kantor 

Klasis, dan Kantor Jemaat setempat dan pegawai Kantor Sinode GKJ. 
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Dana Pensiun GKJ adalah suatu lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

pemberi kerja yang mengelola dan mengoperasikan suatu rencana yang 

menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dapat dikelola oleh pemberi kerja 

maupun lembaga keuangan seperti bank atau asuransi jiwa. Dana pensiun yang 

dikelola oleh pemberi kerja dilakukan dengan cara pemberi kerja membentuk 

suatu lembaga yang baik organisasinya maupun kekayaannya terpisah dari 

lembaga pemberi kerja. 

Dana Pensiun GKJ memiliki prinsip sama dengan menabung secara berkala 

untuk suatu jangka waktu tertentu yaitu sampai mencapai usia pensiun dan 

kemudian menikmati hasil tabungannya setelah dia tidak lagi bekerja (pensiun). 

Namun demikian karena proses penabungannya dilakukan secara bersama-sama, 

maka hasilnya dapat lebih optimal. 

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbentuk 

DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) yang didirikan oleh pemberi kerja.  Yang 

dimaksud dengan pemberi kerja disini adalah Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa 

(Sinode GKJ) yang mewakili jemaat GKJ dan yayasan-yayasan yang menjalin 

kerjasama dengan dana pensiun GKJ.  Oleh karena itu, yang dapat menjadi 

peserta dana pensiun GKJ adalah karyawan pemberi kerja yang dibuktikan 

dengan surat pengangkatan sebagai pegawai tetap di masing-masing wilayah dan 

gereja.   

Dana pensiun GKJ (DP-GKJ) merupakan salah satu yayasan yang didirikan 

oleh Sinode GKJ yang bertugas mengelola premi dan dana pensiun para 

anggotanya.  Dalam kegiatanya DP-GKJ juga memiliki beberapa mitra pendiri, 
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yaitu gereja-gereja diluar Sinode GKJ dan yayasan atau lembaga yang berada 

didalam maupun diluar Sinode GKJ yang menyatakan secara resmi kepercayaan 

pada DP-GKJ untuk mengelola premi dan dana pensiun para tenaga penginjil 

dan pegawai di yayasan atau lembaganya. 

 

3.2. Bidang Usaha Perusahaan 

Dana pensiun GKJ bergerak dalam bidang usaha jasa pelayanan, yaitu 

dengan membantu para anggota dana pensiun mengurus dan mengelola premi 

pensiun serta melakukan pembayaran dana pensiun kepada para anggotanya 

yang telah memasuki usia pensiun. 

 

3.3. Fasilitas Dana Pensiun GKJ 

Dana pensiun GKJ menyediakan beberapa fasilitas untuk meningkatkan dan 

mendukung kinerja para staf nya, antara lain : 

1. Ruang kantor 

2. Sepeda motor 

3. Komputer 

4. Lemari arsip 

5. Tunjangan kesehatan bagi keluarga staf kantor DP-GKJ 

6. Tunjangan kesejahteraan yaitu pemberian uang makan yang dibayarkan 

setiap akhir minggu hari kerja serta menjadi anggota dana pensiun 
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Selain fasilitas untuk staf kantor dana pensiun GKJ, terdapat pula fasilitas 

yang diperuntukkan bagi peserta dana pensiun yang telah pensiun, antara lain 

tunjangan hari natal dan tunjangan tambahan. 

 

3.4. Stuktur Organisasi 

Job Description 

a) Kepala Kantor  

1. Menerima tugas/pekerjaan dari Pengurus 

2. Mengatur tugas/pekerjaan di kantor. 

3. Mengarahkan pegawai di dalam melaksanakan tugas. 

4. Mendistribusikan pekerjaan. 

5. Membuka surat-surat/email masuk. 

6. Meneruskan surat-surat/email masuk kepada Pengurus sesuai bidangnya. 

7. Mengkonsep surat-surat/email keluar. 

8. Mengoreksi surat-surat/email keluar. 

9. Mengoreksi daftar pembayaran pensiun. 

10. Melayani pendaftaran peserta. 

11. Menghitung IP & PS peserta baru. 

12. Menghitung manfaat pensiun Pensiunan baru. 

13. Menyiapkan undangan rapat Pengurus 

14. Menyiapkan materi rapat Pengurus. 

15. Menyiapkan daftar hadir rapat Pengurus. 

16. Melayani rapat Pengurus. 
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17. Membuat konsep notula rapat Pengurus. 

18. Melayani tamu : 

a. Peserta (perorangan, lembaga, gereja, klasis). 

b. Pemerintah. 

c. Kantor Pajak. 

d. Bank. 

e. Akuntan. 

f. Appraisal. 

g. Umum 

19. Memberikan informasi & pertimbangan kepada Pengurus hal-hal yang 

perlu segera dilaksanakan. 

20. Menyampaikan kegiatan kantor lepada Pengurus. 

21. Membantu pengurus dalam hal investasi : 

a. Membuat daftar deposito. 

b. Mencari informasi untuk penempatan investasi. 

c. Setelah ada keputusan pengurus, melaksanakan penempatan, 

perpanjangan dan pemindahan investasi. 

d. Memantau perkembangan kondisi keuangan bank. 

e. Membantu pengurus dalam hal berhubungan dengan perusahaan 

sekuritas dan Bank. 

22. Membuat konsep Rencana Anggaran Pembayaran Pensiun. 

23. Membuat konsep Rencana Anggaran Penerimaan Iuran Pensiun. 

24. Membuat konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
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25. Membantu Pengurus, menyiapkan data untuk penyusunan Rencana 

Investasi (Triwulan & Tahunan). 

26. Membuat perbandingan Rencana vs Realisasi Pendapatan dan Belanja. 

27. Mengoreksi Buku Kas. 

28. Mengoreksi Buku Bank. 

29. Memfiat/paraf kuitansi penerimaan dan pengeluaran untuk diteruskan 

kepada Pengurus. 

30. Menyiapkan data untuk aktuaris. 

31. Membantu Dewan Pengawas : 

a. Membuat undangan rapat Dewan Pengawas. 

b. Menyiapkan materi rapat Dewan Pengawas. 

c. Melayani rapat Dewan Pengawas. 

d. Menyampaikan informasi yang diperlukan Dewan Pengawas triwulan. 

e. Menghubungi Auditor. 

f. Menghubungi Appraisal. 

g. Manghubungi Aktuaris. 

32. Kepegawaian : 

a. Menyampaikan informasi kepegawaian kepada Pengurus, Kantor 

Sinode (Penilaian, Kenaikan berkala, kenaikan golongan). 

 

b) Administrasi  

1. Mengagenda surat (masuk & keluar). 

2. Mengarsip surat (masuk & keluar). 
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3. Meneliti kelengkapan data calon peserta. 

4. Mengetik SK Peserta baru . 

5. Mengetik SK Pensiun Pensiunan baru. 

6. Mengetik perhitungan IP peserta baru. 

7. Menyiapkan pengiriman SK Peserta / Pensiun. 

8. Proses Pensiun Peserta : 

a. Meneliti kelengkapan data Peserta. 

b. Menghitung masa kerja Peserta. 

c. Menghitung jumlah Pensiun Peserta. 

d. Menyiapkan SK Pensiun Peserta. 

e. Mengirim SK Pensiun kepada Peserta. 

9. Mengetik surat keputusan kenaikan pensiun. 

10. Mengetik daftar kenaikan pensiun. 

11. Mendokumentasi peraturan-peraturan. 

12. Mencatat mutasi perubahan peserta (Aktif, Pasif, BK). 

13. Tugas-tugas penggandaan. 

14. Membantu tugas kurir/ekspedisi. 

15. Membuat tagihan tunggakan IP. 

16. Membuat Daftar Pembayaran Pensiun.  

 

c) Kasir  

1. Menerima dan membuat kuitansi setoran IP & PS (tunai, bank). 

2. Meneruskan kuitansi setoran IP & PS ke bag. keuangan. 
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3. Membuat kuitansi penerimaan/pengeluaran kas. 

4. Menerima setoran Sewa Kos. 

5. Membantu tugas pengurus dalam mengambil atau setor uang (bank). 

6. Membayar uang pensiun. 

7. Menyiapkan biaya transport Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri : 

a. Rapat rutin. 

b. Program perkunjungan. 

c. Kegiatan BKS. 

d. Kegiatan Pemerintah (DepKeu, ADPI). 

e. Kegiatan PT. Jisawi Finas. 

f. Kegiatan Pendiri. 

g. dll. 

8. Membayar biaya pegawai, pengurus, pengawas : 

a. Gaji Pegawai. 

b. Tunjangan Pegawai. 

c. Honor Pegawai. (peg. kontrak). 

d. Honor Pengurus & Dewan Pengawas. 

e. Lembur. 

9. Membayarkan uang langganan : 

a. Air. 

b. Listrik. 

c. Telepon. 

d. Koran. 
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10. Menyiapkan SPMU. 

11. Menyimpan kas kecil. 

12. Membuat rekap kas harian.  

13. Membuat buku kas harian. Diteruskan kepada kepada kepala kantor untuk 

diparaf.  

14. Membuat rekap bukti pembayaran & penerimaan. Diteruskan kepada 

kepada kepala kantor untuk diparaf, kemudian dimintakan tanda tangan 

Bendahara Pengurus.  

15. Membuat SPT masa 

16. Membayar pajak. 

17. Menyediakan kebutuhan Peralatan & Perlengkapan kantor. 

18. Membayar pegeluaran kegiatan kantor lainnya. 

19. Menyimpan buku giro/check, tabungan, bilyet deposito. 

20. Mengisi pengkinian data. 

21. Mengisi aplikasi penempatan, pemindahan/penjualan investasi. 

22. Melayani pemeriksaan (Pengurus/Pengawas, Auditor). 

 

d) Rumah Tangga/Ekspidisi  

1. Menjaga kebersihan, keindahan kantor & halaman kantor. 

2. Menjaga kebersihan, keindahan rumah kos & halaman rumah kos. 

3. Pemeliharaan bangunan. 

4. Melayani rapat (Pengurus, Pengawas, lainnya). 

5. Membuat buku ekspedisi. 
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6. Mengirim surat-surat keluar. 

7. Mengirim daftar pembayaran pensiun. 

8. Belanja kebutuhan kantor. 

9. Mengantar surat-surat (minta disposisi pengurus / pengawas). 

10. Tugas penggandaan. 

11. Cliping/Jilid. 

12. Menjaga hubungan dengan lingkungan setempat. 

 

e) Penjaga malam  

1. Menjaga keamanan, kebersihan kantor & rumah kos diluar jam kantor. 

2. Melayani kebutuhan rumah kos. 

3. Menerima pesan / informasi dari luar pada luar jam kantor. 

4. Meneruskan informasi kepada kantor. 

5. Menjaga hubungan dengan lingkungan setempat di luar jam kantor. 

 

f) Administrasi Keuangan  

1. Membuat rekap penerimaan IP bulanan.  

2. Membuat buku bank bulanan. Diteruskan kepada kepada kepala kantor 

untuk diparaf.  

3. Membuat Daftar Tunggakan dan Kewajiban IP.  

4. Mengecek penerimaan bunga deposito, kupon obligasi, dll.  

5. Menyiapkan lampiran untuk Pengurusan SKB, mengurus SKB ke kantor 

Pajak, mengirim SKB yang sudah jadi ke bank-bank.  
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6. Mengisi Daftar Akumulasi Iuran Pensiun Peserta.  

7. Mencatat NAB Reksadana & Saham 

8. Menyusun Laporan perubahan Kas, posisi dan hasil investasi, cash flow, 

rekap asset dan liabilitas. 

9. Menyusun kenaikan dan penurunan investasi mingguan. 

10. Menyusun Laporan Tingkat kesehatan bank triwulan. 

11. Melayani pemeriksaan (Pengurus/Pengawas, Auditor).  

12. Menerima berkas bukti penerimaan&pengeluaran dari Keuangan. 

13. Membendel, menyimpan berkas bukti penerimaan & pengeluaran. 

14. Membuat laporan keuangan bulanan. 

15. Membuat laporan Keuangan & penjelasan (semesteran&tahunan). 

16. Membuat laporan Investasi & penjelasan tahunan. 

17. Urusan pajak : 

a. Menyusun laporan fiscal. 

18. Meminta tanda tangan atas pekerjaan yang perlu disahkan oleh yang 

berwenang. 

 


