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Transkrip Wawancara 

Tanggal: 24 Mei 2018 

Lokasi Wawancara: KLA Bumiputera Semarang 

 

Pak didik : Kamu butuh waktu berapa lama ?  

Pak didik : Satu jam cukup ?  

Silvi : Iya cukup 

Pak didik : Oke untuk ngatur schedule  

Silvi : Kemarin silvi sudah sempro silvi butuh kaya kronologi  

Pak didik : Kalo disini ga ada tapi nanti saya bantu dari suratsurat media  

Silvi : Kalo silvi kemarin sudah nyari tp butuh untuk kevalidannya  

Silvi : Ini kemarin silvi dah nyari diliat dari 2014  

Silvi : Itu silvi nyari dari internet 

Silvi : Itu valid ngga ya ?  

Pak didik : Ini bener ini, 1 januari 2018 (sambil baca kronologi)  

Pak didik : Bhineka life yaa... bener ini (sambil membaca kronologi) 

Pak didik : Ini kok iso ya... 

Pak didik : 1100 karyawan sudah dialihkan ke ajb  

Pak didik : Valid  

Pak didik : Karena dan itukan keluarnya dari ojk langsung  

Silvi : Trus waktu terjadi krisis ini, ini masuknya jateng apa gmna ? 

Pak didik : Kalo jateng itu wilayah smg, jogja, purwokerto  

Silvi : Waktu terjadi krisis disini ada dmpak langsung nggak pak ?  

Pak didik : Hmmmm...... 

Pak didik : Dampak nya itu pada saat pembayaran klaim saja kalau masalh 

restrukturisasi itu namanya kacab dan seluruhnya itu masuknya dari tingkat kacab, 

kebag dan staff wilayh dan kep wil itu di phk itu masuk d bhneka itu du ajb yang 

ada pegawai dari unit adm kasir kep unit operasional dan bbrapa kepala cabang  



 

Pak didik : Seperti contohnya saya krna ada di divis korporasi itu ngga kena yang 

kena itu kepala cabng di divisi individu perorangan itu ya restrukturisasi itu 

Pak didik : Trus Kalau untuk pelayanan untuk pemegang polis ini yang berat 

karena proses restrukturisasi itu jadi tentang segala kebijkan tentang keuangan ya 

termasuk dampak dan akibatnya mempengaruhi pelayanan kita pada pemegang 

polis 

Pak didik : Cash flo arus dana itu kan sempat terganggu karna gini waktu 

bumipuutera januari 2017 itu dijadikan PT AJB ya kan sini AJBB yang lama nah 

oleh pengelola statuter yang berhak menjual adalah PT AJB sedangkan ajbb 

bumiputera yang lama tidak boleh menjual hanya merawat atau portofolio yang 

lama sampai habis kontrak 

Silvi : itu beritanya yang banyak banget jadi karna mungkin gatau kronologi jadi 

beritanya itu banyk bgt yang ngomong kalo ajb bumiputera ga bole masuk polis 

baru hanya mengerjakan polis lama  

Pak didik : Naaaaaaaaa..... 

Silvi : padahal yang terjadi yang mengelola itu ajb sedangkan ajbb itu yang ga 

bole  

Pak didik : ga bole, jadi waktu itu kan masi jadi satu kan namanya masi pake 

bumiputera pt ajb itu, masi anak perusahaannya ajbb gitu lho. Kalo sudah seperti 

itu kan yasuda  ini kamu yang jual yang ajbb yang merawat portofolio lama gitu 

to  

Pak didik : nah tp stelah berjalan satu tahun januari 2018 kan td kan d kronologi pt 

ajb kan sudah dipisah namanya jd bhineka termasuk 1100 karyawan kemarini ini 

nah skrng bumiputera ajbb dikembalikan lagi nah kitakan sudah 1 th ga jual nah 

otomatis kan cash flo arus dana pemasukan dana selama setahun cash flo itu kan 

ga dpt padahal setiap bulan itu berapa ratus milyar income sampe setahun  

Pak didik : Yang kedua untuk pembayaran restrukturisasi luar biasa banyak sekali 

walaupun itu gagal, mengganggu keuangan, akhirnya ya ini penanganan 

pemegang polis menjadi lambat, mempengaruhi mereka yang mau dijual sekarang 

paling lama 1 bulan sekarang ini kan sampe beberapa bulan  

Pak didik : Nah trus bumiputera ini karna dana cashnya itu kan karna dlu selama 

setahun gaboleh menjual itu kan jd dana cash nya terbatas belum lagi dana 

restrukturisasi belum biaya pengembalian aset yang kmarin sempat di ini kan trus 

gmna klaim ini sampe sekarang ini pembayaran klaim waiting list ya yang belum 

terbayar 1 triliun  



 

Silvi : itu seluruh indonesia apa gmna ? 

Pak didik : ya itu sleuruh indonesia 1,06 triliun seluruh indonesia 

Pak didik : Karena ojk ini sudah megang bumiputera jaminannya adalah 

menjamin kepentingan nasabah dan bumiputera, nah ini bumiputera menagih janji 

kepada ojk ini gimana ini dlu dengan skema pengelola statuter (PS) spt ini kok 

gagal padahal dah mengeluarkan uang banyak trus ini terkendala keuangannya 

seperti ini trus kan kita ngg ojk  

Pak didik : Nah skrng kita uang cash ga banyakk ga cukup untuk bayr nah kita ini 

punya nya aset”, kan asetnya bumiputera kan banyak tapi jual aset kan ga 

gampang  

Silvi : Contoh asetnya apa ?  

Pak didik : contoh diperhotelan itu kan bumiputera di surabaya pny bbrapa hotel 

yang di surabya sekrang itu ditawwar 1,3M itu bumi hyat trus d jkt hotel 

bumiwiatan trus yg bergerak di bidang asuransi” bumiputera muda trs di bidang 

sekuritas itu bumiputera sekuritas jadi anak perusahaannya banyak. 

Pak didik : Nah gedung” properti seperti rumah dinas wilayh  

Silvi : kaya yang di jalan diponegoro itu ya ? 

Pak didik : nah... itu kan lagi ditawarkan itu tapi ya gak mudah karena kan 

nilainya besar kan nilainya kalo properti ratusan milyar  

Pak didik : Tersebar asetaset itu, Cuma kan ga mudah untuk dijual karena 

jumlahnya besar apalagi yang jumlahnya triliun  

Pak didik : Nah itulah, kita sekarang ini berharap bahwa ojk yg sudah berjanji 

kepentingan nasabah dan kepentingan bumiputera ya ojk segera, pemerintah 

sudah mengatakan bahwa bumiputera harus berjalan  

Pak didik : Trus kemarin ojk dipanggil sma DPR RI, gmna penyelesaian 

bumiputera sudah ditangkap sma pemerintah 

Pak didik : Nih km nanti bisa browsing.... 

Pak didik : Dipanggilnya ya itu masalah apa, penyehatan bumiputera.... kemarin 

itu ojk di itu  

Pak didik : Di coba dibuka yang ini dibaca... 

Silvi : dari viva.com 

Pak didik : nanti cari ya... heem 



 

Pak didik : Ini kejadinnnya kemarin jadi DPR... 

Silvi : jadi maslah yang penyelesaian pengemembalian aset 

Pak didik : ya termasuk sekarng ini kan menjual aset, kalo kita menjual aset ini 

kan ada dua. Aset yang berbentuk benda tak bergerak seperti gedung”, properti 

dan aset yang bentuk surat” berharga seperti surat deposito trus saham nah... yang 

aset financial ini klo mau diambil belum jatuh tempo pinaltinya 40% kan rugii, 

lebih baik kita jual yang properti  

Silvi : trus waktu terjadi krisis itu misal ada nasabah yang datang kan karna berita 

liar biasa sekali dimedia, kemarin sempet ada jg berita yang dia itu mau klaim tp 

sudah berbulan-bulan belum cair juga sampai dimedia sosial dia nyebutin nomor 

polisnya karena mungkin sudah kecewa klaimnya tidak dibayarkan. Trus misal 

nasabahnya itu dateng ke kantor apa yang dilakuin sama bumiputera, apa tindakan 

yang dilakuin ?? 

Pak didik : yah.. jadi gini klaim itu dibagi menjadi 1. Klaim dana kelangsungan 

belajar ataudkb untuk beasiswa  

Silvi : kemarin liat yang untuk beasiswa itu  

Pak didik : yang kedua klaim penebusan yang diambil di break dijual polisnya. 

Yang ketiga klaim habis kontrak nah.. ini memang ad skala prioritasnya artinya 

memang kita bikin prioritas yang prioritas itu yang jatuh tempo. Jatuh tempo 

beasiswa, jatuh tempo habis kontrak. Sedangkan yang dijual sebelum habis 

kontrak itu yang paling bawah karena prjanjiannya memang sesuai jangka waktu  

Pak didik : Ya memang semuanya butuh uang, tp karena memang ada sesuatu hal 

jadi di break yaa itu... jadi yang kita dulukan yang itu. Itupun masih ada kendala 

yaa... 

Pak didik : Nah trus bagaimana menghadapi nasabah yang mereka itu polisnya 

sudah jatuh tempo tp kok ga d bayarbayar ? yaa caranya kita komunikasi kondisi 

ini apa adanya dgn kita nyampekan kondisi bumiputera ini ddalam penangan 

langsung oleh ojk oleh pemerintah tujuannya untuk menjamin kepentingan 

nasabah dan bumiputera jadi kita smpekan kesimpulannya memang betul ini agak 

lambat karena kondisi seperti tapiiii ini pasti dibayar kalo kepastian d bayar pasti 

karena ojk kan udah waktu mengambil alih bumiputera dia punya tujuan untuk 

menjamin kepentinagan pemegang polis, perusahaan dan karyawan. Jd seperti 

itu... kalo di bayarnya pasti ini di bayar hanya mohon bersabar aja ini masalah 

waktu  

Pak didik : Jadi, ya itu tadi kita harus bisa komunikasikan ini kepada nasabah. 

Cuma memang mereka pasti marah marah karena ini haknya mereka 



 

memperjuangkan haknya dan mereka takut jgn jgn nanti ga kebayar wong 

bumiputera bangkrut  

Pak didik : Adalah beritaberita yang seperti itu padahal berita itu berita yang dari 

ajb  

Pak didik : Yang dulu satu sodara sekarang jdi pesaing kompetitor kita  

Pak didik : Nah...Mereka wajar pie carane  mereka menjuall wlopun dgn cara 

menjelekkan bumiputera, itu naluri seorang penjual kan seperti itu kan.... saya 

pikir itu maklum wong namanya penjual ...Nah seperti itulah ya kita ngadepin 

nasabah ..... 

Silvi : Cuma itu apa ada yang lain misal siaran pers apa gmna yang resmi  

Pak didik : hmm iya... nah gini.. kan fungsi direktorat direksi bumiputera sudah 

diambil alih oleh ojk lewat PS berarti kan bumiputera sudah ga ada direksi. Jd 

direkturnya bumiputera spa yaaa PS itu mereka yg kemarin buat skema untuk 

restrukturisasi itu nah bumiputera sndiri kalo ada pers release ya berarti yang 

mengeluarkan PS atau ojk jd bumiputera sudah gak berwenang direktur sudah ga 

ada dan itu sudah dilakuakn oleh PS dan itu sudah dilakukan. Ya waktu 

bumiputera yang ulang tahun 105 

Silvi :Kembali seperti biasa itu ya  

Pak didik : Ya termasuk disigngung tentang klaim termasuk waktu itu di mana... 

di... pers elektronik di tv itu kan jg ada wawancara dengan PS bumiputera  

Pak didik : Apa itu tv apa itu ak lupa... 

Pak didk : trus OJK, ojk menyampaikan di harian gtugtu kan nnti bisa dicari  

Silvi : menunjukkan berita yang ada di medsos (masalah jual produk) 

Silvi : Trus klo misal data nasabah ?  

Pak didik : kalo nasabah se indonesia itu ada sekitar  6,5jt tersebar  

Silvi : se indonesia ya ?  

Pak didk : banyak lhoo century aja hanya 25rb  

Silvi : ini waktu sbelum terjadi krisis apa gmna ?  

Pak didk : oo yaa... ya ini kemarin jg disampaikan oleh ojk  

Silvi : ada datanya ngga si pak ?  

Pak didik : kalo dikantor sini ga ada adanya di pusat  



 

Pak didik : silvi butuh itu ?  

Silvi : kalo misal wilayah jateng ?  

Pak didk : ooo wilayah jateng ? portofolionya ada berapa gtu ya ... nanti coba tak 

tanyakan  

Silvi : jadi silvi butuh data jumlah nasabah saat sebelum krisis, saat krisis dan 

setelah krisis 

Pak didik : pak dididk telpon rekan untuk menanyakan portofolio jumlah nasabah  

Pak didik : pak mau tanya portofolio jml nasabah jateng  

Temen pak didik : dr telpon ya kira kita 90rban  

Pak didik lah tp kan sekarang sudah berkurang pak  

Teman pak didik : yaa... kirakira 80rban  

Pak didk : kurangnya kurang lebih 10rban ya portofolionya  

Temen pak didik : yaa... yaa.... 

Pak didik : apa lagi ? tanyak ke silvi .... 

Silvi : kalo misal dalam bentuk print out ?  

Pak didik : oooo.... 

Pak didik : bicara dengan temennya ooo ngih..ngih.. pak matursuwun (telpon 

mati) 

Pak didik : kalo itu nanti saya tak biacara pas ketemu sama beliauu besok  

Pak didik : ya it kurangnya sekitar 10rban vii... 

Silvi : lumayan ya pakk.. 

Pak didik : ya gini ya  orang juga kalo tau berita berota seperti itu ya jg takut tooo 

akhirnya dijualii... ya ada semacam rasa mereka takut mereka khawatir akhirnya 

ya diambill 

Silvi : kalo diwilayah semarang ini mereka ada yang nyabut ada yang break 

polisnya waktu terjad krisis ?  

Pak didik : ada... banyakk.... 

Silvi : nahhh itu kirakira jumlah datanya ada ngga ya pak ? 

Pak didik : kalo itu nanti sekalin tak tanyakan  



 

Pak didik : karena gini kalo diwilayah itu kan tersebar .. wilayah semarang yaa 

kan ada 14 kantor cabang sekarang itu kan semua ada dikantor cabang. Kalo 

kantor wilayah kan hanya koordinator saja naa sdangkan masingmasing yang 

berhadapn langsung kan kantor operasional kantor cabang yang memiliki 

portofolio nah kalo yang 90rb td itu kan rangkuman dari semuanyaa 

Silvi : berarti kalo kantor ini itu kantor wilayah ya pak ... 

Pak didik : iyaaa.... 

Silvi : trus kalo misal di kantor wilayah seperti ini itu yang menjalankan peran 

humas itu siapa ? 

Pak didik : jadi kalo dikantor pusat itu ada humasnya langsung namanya 

departemen komunikasi nah kalo dikantor wilayah itu kepala cabang merangkap 

peran sebagi departemen komunikasi atau fungsi kehumasan seperti menjalin 

hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, menjaga hubungan baik 

dengan nasabha dan merangkul nasabah-nasabah dan juga para agen 

Silvi : oooo begitu jadi kepala cabang merangkap fungsi ya pakk 

Silvi : kalau saat terjadi krisis kemarin bagaimana dinamika karyawan di 

bumiputera ?  

Pak didik : jadi gini kalau dibumiputera itu kan ada pegawe organik, pegawai 

organik itu pegawai yang diangkat berdasarkan surat keputusan direksi mereka 

dapat gaji bulanan tp ada juga itu kan yang seperti agen itu kan mereka 

berdasarkan perjanjian kontrak setaun sekali mereka tidak mendapat gaji bulanan 

tapi dapatnya komisi  

Kalo ditingkat pegawai organik ya.. loyal semua sii soalnya juga cari kerja kkan 

susah  

Silvi : iyaaa... 

Pak didik : nah ini mungkin di tingkat agen ada beberpa yang keluar  

Apalagi kemarin PT AJB kan memborong seluruh agen to kan di bawa ke PT AJB 

ke kantor baru  

Tp kan 90%  mereka kembali lagi ke AJBB  

Nah tp ini kan awalnya mereka pada mau karena kan masi anak perusahaan 

bumiputera tp karena sekarang restrukturisasi itu gagal trus keluar surat keputusan 

pemerintah kalau PT AJB itu tidak boleh menggunakan nama bumiputera jadi 

mereka ganti nama PT bhineka life nahh... karena ini ganti nama bukan lg anak 



 

perusahaan bumiputera tetapi pesaing bumiputera akhirnya para dinas luar ini atau 

agen itu tadi kembali lagi ke AJBB  

Ya jd gtuuu.... 

Silvi : berarti sekarng ini sudah stabil yaa sejak februari kemarin ? 

Pak didk: iya secara organisasi sudah stabil tapi ya perlu memperbaiki kan 

namanya dimasyarakat juga mungkin sudah tidak percaya karenakan dikatakan 

kalo bumiputera itu bangkrutt.. 

Silvii: jadi memang sudah cukup kompleks ya pakkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transkrip Wawancara  

Tanggal: 9 Juli 2018 

Lokasi Wawancara: KLA Bumiputera Semarang 

 

N : Bapak Didik  

S : Silviana (Peneliti) 

 

N: gimana ..gimana..? 

S: iya biasa pak kita ngobrol aja ....hehehe... 

N: kemarin anu kamu tahu kalo berita yang dari cnn itu kan banyak banget nah itu 

cnn digugat sma bumiputera soalnya berita yang diterbitkan tidak tanggung jawab  

S: ooo kapan itu pak ?  

N: ya nanti coba kami googling ada kok beritanya  

S: oke nanti coba tak carii 

N: kemarin saya habis rapat pimpinan di jogja ya membahas masalah ini juga 

untuk kedepannya apa dan bagaimana yang harus dilakukan.... 

S: tapi sebenarnya kalau dari bumiputera sendiri menyebut hal ini itu sebagai 

krisis atau konflik atau bagiamana pak ?  

N: iyaa... kami juga menyebutnya sebagai krisis... kemarin saja waktu rapat 

ngomongnya aja iya dimasa krisis seperti ini kita harus bersama-sama berjuang... 

S: tapi kalau dimbumiputera gitu juga ada ngga si SOP manajemen resiko ? jadi 

kalo misal terjadi kebakaran orang siapa yang pertama dihubungi ... misal seperti 

krisis sekarang ini bumiputera siapa orang siapa yang pertama dihubungi ?  

N: ada kok direktorat kepatuhan dan manajemen resiko  

S: itu silvi boleh minta susunannya ngga ya ?  

N: ntar coba tak tanyakan dulu ya.... karena sekarang dengan ditangani oleh PS 

ngga ada seperti itu adanya ketua PS, PS bagian kepatuhan, PS bagian investasi, 

PS bagian operasional, PS bagian komunikasi dan SDM. Nah kalo yang PS yang 

bagian investasi dan kepatuhan ini dari bumiputera tapi kalo yang lainnya itu dari 

OJK. 



 

N: karena dikelola PS jd yang manajemen resiko uda ngga ada... kalo silvi mau 

minta, mau minta yang apanya ?  

S: ya yang kalo misal ada krisis ini siapa yang dihubungi.. gtu ya kaya yang 

kepatuhan gtulahh, naskahnya yang silvi butuhin soalnya untuk lampiran 

N: hmmm.... ya nanti saya carikan 

S: kalo suatu perusahaan kan harusnya punya SOP manajemen resiko jadi kalo 

terjadi sesuatu tau siapa yang harus dihubungi dan apa yang dilakuin  

N : ya itu kepatuhann... 

S: berarti kalo struktur organisasinya PS itu ini ya pak ... PS ketua, investasi, 

operasional, kepatuhan, komunikasi dan SDM ya.. 

N: iyaa betull..  

N : coba nanti tak carikan yaaa... 

S: jadi awalnya muncul krisis ini itu karena apa ? peraturan pemerintah atau 

gimana ?  

N: jadi begini, awalnya itu tahun... sek tak buka catatan....jadi 2005 itu bumiutera 

dianggap aset yang dimiliki tidak sebanding dengan aset kewajibannya jadi 

jumlah aset bumiputera ini yang macemmacem itu kalo dibandingkan dengan 

kewajiban bumiputera kewajiban bayar klaim itu tidak cukup  

S: itu yang dikatakan sebagai ukuran aset dan kewajiban tidak seimbang ? lha itu 

apakah dasarnya itu dari pemerintah atau bgaiamna ?  

N: nah begini sebenarnya.. kalo bumiputera itu kan emang ukurannya solvabilitas 

(jumlah aset harus minimal sebanding dengan kewajiban. Jadi misal 

kewajibannnya 100 kamu harus punya 120) 

N: nah kalo pemerintah itu sebenarnya tidak punya undang-undang tentang AJB 

(perusahaan yang bentuk mutual) jadi bentuk usaha di pemerintah itu adanya 

hanya PT,CV, UD,dan Firma dll. Sedangkan bumiputera Ajb kita aja berdirinya 

1912 indonesia saja belum merdeka bumiputera sudah ada. nah...emm jadi yang 

menentukan bumiputera sehat atau tidaknya itu ya pemerintah itu dari OJK. Oleh 

sebab itu muai januari 2018 OJK mengeluarkan POJK (peraturan OJK tentang 

bentuk usaha AJB) naaa itu...  

N: na nanti kamu bisa browsing di internet tentang peraturan ojk tentang bentuk 

hukum AJB... nanti tak kasi juga... trus coba UU atau RUU tenatng AJB  



 

N: nanti itu begini menyebutkan tentang perusahaan asuransi itu bnetuk nya hanya 

PT dan AJB nah sedangkan untuk yang asuransi berdiri sekarang gabole bentuk 

AJB lagi jadi yang AJB hanya bumiputera 1912 

N: jadi kalo ditanya tonggaknya kapan ya mulai 2005 itu bumiputera sudah 

dikatakan tidak sehat. Tetapi pemerintah mengatakan tidak sehat itu mereka tidak 

punya peraturan tentang AJB  

S: jadi kalo dari pemerintah ngatain seperti itu tu disamakan dengan PT ya? 

Karenakan dikatakan aset dan kewajibannya tidak seimbang padahal kalo 

bumiputera kan bentuknya mutual bukan PT 

N: ehmmm....ya...sek sebentar ya karena memang pemerintah itu belum punya 

peraturannya baru sekarang ini karena ada kasus bumiputera baru dibuat  

S: trus kalo dimedia sosial itu kan ada punya ajb trus kan banyak nasabah yang 

mengelukan tentang bumiputera di medsos bahkan di twitter itu ada media 

konsumen yang mengeluhkan tentang bumiputera nah itu siapa yang mengelola ?? 

N : ya itu dari pusat, pusat yang mengelola departemen komunikasi... 

S: jadi departemen komunikasi selain menjadi humas mereka juga menjalankan 

media sosial ya.. 

N: iya...  

S: nah kalo dimedsos kan mereka meluapkan kekecewaan mereka terhadap 

bumiputera lantas bagaimana tanggapan dari bumiputera ? 

N: ya saya kira ketika nasabah itu datang ke kantor, apalagi mau break gtu ya.. 

pasti kita dimenjelaskan lagi manfaat asuransi ini... tetap kita mengendalikan 

pemegang polis. Nah kalo memang pemegang polis mau break out yasudah kita 

tetapi gabisa maksa. Lalu ketika nasabah itu bertanya kapan cair kita akan 

menjelaskan karena memang lagi ada seperti ini mungkin kalo dulu 2 minggu bisa 

langsung cair tapi karena ada masalah kita menjelaskan keadaan bumiputera tapi 

kita meyakinkan bahwa pasti kita akan memberikan haknya kepada nasabah.  

N: karena bumiputera ditangani langsung oleh OJK kadi masalah keuangan semua 

harus melalui OJK jadi memerlukan waktu. Sehingga seperti... 

S:lalu bagaimana kalo yang memang nasabah ini habis kontrak, kalo td mungkin 

karena breakout kan jadi masuk waiting list lhah kalo yang memang waktunya 

habis bagaiaman ? 

N: yg jadi masalah ini memang yang habis kontrak, misal tanggal 1 juli aturan d 

polis habis kontrak. Memang kita ini sekarang mengalami masalah liquiditas 



 

(pencairan dana) jadi, sekarang ini banyak sekali polis-polis yang habis kontrak 

belum dibayar. Ada 4 bulan kebelakang jadi kalo sekarang inni bulan juli ada 

yang bulan maret itu belum dibayar. Tp jg sudah ada yang dibayar tapi masi ada 

sisa yang belum terbayar yaa... karena kondisi kita mengalami liquiditas. 1. 

Memang itu harus melalui OJK yang ke 2 pencairan dana di obligasi atau deposito 

itu kalo di break sekarang itu pinaltinya 40-50%. Jadi kalo misal kita mencairkan 

dana 1M itu kita hanay dapat 500jt. Lalu lainnya apalagi ? kita kan ada aset 

gedung-gedung, properti tp kan harus dijual dlu yang tentunya membutuhkan 

waktu untuk menjual apalagi nilainya tidak sedikit, entah urusan pajak ataupun 

urusan lainnya... 

N: jadi kenapa kok sekarang ini ada klaim yang tertunda-tunda ? karena kita 

sekarang ini sedang mengalami krisis liquiditas. Kenapa kok bisa ? ya karna dulu 

OJK tidak membolehkan bumiputera menjual selama 1 tahun salah satunya itu. 

Nah harapan bumiputera.... pemerintah membantu paling tidak membeli aset 

bumiputera. Karena sebenarnya yang bumiputera butuhkan itukan fresh money 

untuk membayar klaim-klaim yang menumpuk  

N: nah tp menjaminkan gedung atau aset itu tidak mudah.... 

S: kalo selain nasabah itu dateng ke kantor langsung ada ga si kaya call center 

atau yang sejenis seperti untuk menangani nasabah ?? 

N: ada... halo bumiputera  

S: itu seIndonesia ya.. 

N: tp sekarng ini pegawenya sana pusing.. setiap hari ada keluhan... 

S: setiap hari ada keluhan yang masuk ?? 

N: wah.. banyak karena kan se Indoneasi... 

S: tapi itu dengan adanya penyedia layanan call center seperti itu membantu 

nggak si ?  

N: sebenarnya call center dibangun itu dasarnya untuk membantu nasabah 

masalah pelayanan.. kalo dulu saat kita normal itu ya membantu kan untuk 

berkomunikasi ada keluhan dari bumiputera cabang mana.. misal ni saya nasabah 

bumiputera cabang A kok pelayanannya tidak memuaskan ... nanti disampaikan 

ke kantor yang bersangkutan.. 

S: kalo sekarng ini ? dengan adanya krisis seperti ini  

N: kalo sekarng ini ya karna mau tidak mau suka tidak suka karena itu saluran 

komunikasi kita harus menerima berita-berita komplain-komplain 



 

S: setiap hari berarti banyak ya pak ?  

N: oo banyak ... 

S:itu dari halo bumiputera maupun dari kantor sini ?? 

N: iyaaa ada...bahkan setiap harinya itu ada yang dateng ke kantor  

S: tapi kalo di bumiputera itu kan ada yang perorangan ada yang corporate nah 

kalo perorangan mungkin orang itu datang langsung ke kantor karna kan milik 

pribadi lalu bagaimana dengan yang corporate ?  

N: nah kalo yang corporate biasanya yang datang koordinatornya  

S: kalo mungkin krisis iini pada awal mulanya sebelum sampai kompleks seperti 

ini itu apakah bumiputera itu tahu ? bumiputera mungkin merasa bahwa ini akan 

ada muncul krisis besar apakah dari bumiputera ada tindakan preventif ? untuk 

mencegah agar tidak menjadi sekompleks ini ?  

N: yaaa.... memang bener sudah terlalu kompleks 

N: ya jadi waktu itu ada peringatan dari OJK.. OJK waktu itu memberikan waktu 

kepada bumiputera untuk memperbaiki selama 5 tahun... coba nanti dicari karna 

itu juga sudah ada suratnya. Jadi OJK memberikan waktu peringatan dan memberi 

kesempatan untuk tetp beroperasi tapi dengan catatan diperbaiki. Dan bumiputera 

harus mencapai targetnya sampe sekian seperti itu.. 

N: coba nanti silvi cari KMK nomor 015 (keputusan menteri keuangan). Itu isinya 

peringatan-peringatan kepada bumiputera 

N: lalu pada tahun 2010 karena sudah diberi kesempataan 5 tahun tapi tetep aja 

tidak ada perubahan ya akhirnya langsung tindak tegas di ambil alih oleh OJK  

S: lalu saat munculnya peringatan itu, apa yang dilakuin bumiputera kok sampe 

jatuh kedalam krisis yang cukup komplek seperti ini ?  

N: sebenarnya.... contoh-contohnya pergantian direktur waktu itu. Lalu saat itu 

pak kholil hasan mantan dirut mandiri lalu mantan dirut semen apa itu... beliau 

ditarik menjadi dirut bumiputera tp beliau ditengah perjalanan mengundurkan diri. 

Jadi waktu itu sudah ada intervensi dari pemerintah untuk pembentukan direktur, 

tp sama saja tetep tidak bisa... jadi dari pemerintah langsung saja mengambil alih. 

S: jadi selain maslah aset yang tidak seimbang dengan kewajiban itu juga masalah 

organisasi?  



 

N: jadi kalo dr interen organisasinya itu ngga ada maslah tp ngga ngerti kalo dari 

direksi nya itu ngga ngerti. Jadi, bumiputera semakin buruk itu ya kemarin 

direktur-direkturnya pada korup juga  

N: jadi karena sudah beberapa kali di peringatkan tapi juga dari direksi tidak 

mendukung sehingga dari pemerintah sudah tidak lagi ada kepercayaan untuk 

bumiputera makannya diambil alihh 

S: jadi disini juga masalah kepercayaan ya.. 

N: iya.. jadi karena sudah tidak ada kepercayaan itu tadi ya krisis kepercayaan lah 

ditambah direkturnya juga tidak mendukung  

N: kondisi laporan keuangannya juga tambah jelek.... kenapa kok OJK bertindak ? 

apa kepentingannya ? kepentingannya itu kan karna ini uang rakyat.. kalo uang 

rakyat ini dikelola tidak baik kan kasian rakyatnya duitnya ilang. Nah OJK 

mengambil alih melalui PS itu statementnya hanya ini “ untuk menjamin hak-hak 

pemegang polis, untuk menjamin hak-hak karyawan dibumiputera, dan untuk 

menjamin perusahaan”. Makanya untuk klaim-klaim yang belum sempat 

terbayarkan ini.. bukan berarti tidak dibayarkan pasti akan dibayarkan tetapi minta 

kesabarannya karna OJK menyampaikan dipers juga begitu.  

N: makannya ya kita menyampaikan kepada pemegang polis ini untuk bersabar 

sedikit  

N: kemarin juga waktu saya rapat pimpinan dikatakan “mari disaat krisis seperti 

ini kita berjuang bersama untuk bumiputera dan untuk bisa meyakinkan pemegang 

polis, supaya pemegang polis percaya dan mau bersabar untuk masalh klaimnya 

itu”  

S: jadi kalau smpe sekarng ini bumiputera masing dipegang oleh PS ?  

N: iya masih.. 

S: lalu ini belum tau sampai kapannya bumiputera tidak lagi dipegang oleh PS ?  

N: iya belum tau smpe kapan... 

N: iya jadi kalo misal kita sudah membentuk direktur kembali itu artinya kita 

harus menyaikan laporan keuangan yang baik. Sekarang kan belum bisa 

menyajikan laporan keuangan yang bagus. Makanya masih tetap dikendali PS 

atau OJK  

S: tapi sebenarnya kalo bumiputeranya itu sendiri sudah normal atau belum ? 

N: belumm.. 



 

S: walaupun setelah kemarin tanggal 12 adanay statement yang seperti itu 

dikatakan sudpah boleh beroperasi kemabli tapi sebenarnya bgaiamana ? 

N: karena dibumiputera ini masih banyak klaim-klaim yang tertunda, itu artinya 

kan berarti belum sehat.  

S: kalo kemarin itu diberita dikatakan bahwa bumiputera semarang membayarkan 

klaimnya sebesar 66M itu berarti hanya semarang aja ya ?  

N: nah kalo itu kita bisa melihat komunikasi itu tujuannya untuk apa, kalo kaya 

kemarin itu tujuannya untuk meyakinkan kepda msayaraat bahwa bumiputera bisa 

membayarkan klaimnya ya itu keentinagn pemasaran 

S: jadi paling tidak berita itu muncul bisa menjadi pembuktian dan pembenahan 

reputasi kan ... 

N: iya betul sebagai bentuk pembenahan dan membangun kepercayaan kepada 

masyarakat 

N: sebenarnya tandanya kalo sudah sehat itu Cuma satu yaitu adanya 

pembentukan direktur, selama masih dikelola PS ya berarti belum sembuh  

S: semasa pembayaran klaim itu juga belum terbayarkan sesuai schedule juga ya... 

N: ya sekarang ini masi hidup, tapi belum sehat... ya sama boleh berjualan bpleh 

berjualan tapi belum sehat gitu loo... 

S: kalo bumiputera entah semarang maupun se indonesia saat terjadi krisis ini 

menggandeng wartawan, menggandeng pers untuk membantu, karena kan kalo 

sekarng ini sebenarnya kaya medsos, pers dll itu sangat membantu dan berdampak 

besar untuk menyuarakan sesuatu.... nah ada ngga niatan dari bumiputera untuk 

menggandeng pers untuk membantu memulihkan bumiputera ini 

N: kalo smpe dgn kondisi seperti ini, kondisi yang belum sehat kita kan istilahnya 

yang bisa dilakukan ya seperti tanggal 23 juni ini karena ada momennya, moment 

lebaran trus jg sebelumnnya momen ulang tahun bumiputera nah itu kan tidak 

setiap hari tidak setiap bulan. Istilahnya ini tujuannya hanya apa ? menaruh image 

yang baik yang tujukan kepada masyarakan kepada pemegang polis 

 

S: di bumiputera semarang ini ataupun indonesia ada nggak si tim komunikasi ? 

yang berguna untuk merencanakan strategi-strategi atau rencana yang akan 

dilakukan beberapa waktu ke depan... ya kalo untuk saat ini tujuannya Cuma satu 

ya memperbaiki image perusahaan bumiputera 



 

N: ada ... ada kantor ini ad tim untuk menyususn rencana beberapa waktu kedepan 

biasnaya 6 bulan. Mementukan apa langkah-langkah dan metode untuk beberapa 

waktu mendatang. 

S: ada ya berarti... di kantor semarang ini juga ad ya berartii 

N: iya adaa 

S: nah itu ada memang sudah terbentuk dari lama atau terbentu karena adanya 

krisis ini ?  

N: ya setiap perusahaan pasti punya....  

S: berarti itu memang ada ya bukan karna munculnya krisis ini  

N: ya karna itu kan langkah-langkah manajemen ..... jadi memang ada... 

N: ya kalo langkah-langkah untuk menghadapi krisis ini, ya kemarin waktu rapat 

pimpinan untuk memberikan arahan (seakrang itu kondisinya seperti ini, yang 

harus kita capai sepeerti ini jadi kita harus bekerjanya seperti ini.)  

S: kalo rencana 6 bulan kedepan apa pak ? 

N: kalo 6 bulan ke depan ya jdi giini kita melakukan invertaris polis-polis yng 

potensial seperti contohnya dipemerintah daerah trus koperasi-koperasi ya seperti 

itu. Saat ini kita memang belum menjangkau yang ats-atas karna mereka pasti 

mempertanyakan kondisis bumiputera yang masih seperti sekarang ini  

N: jadi kita melakukan positioning pasar ulang 

S: kalo di bumiputera semarang ini langkah-langkah atau staretgi-strategi apa saja 

yng sudah dilakukan bumiputera saat kemarin krisis iini melanda bumiputera ? 

N: ya jujur saja ... dengan adanya krisis ini premi bumiputera itu menurun kita 

harus menata ulang agar tidak semakin rumit  

S: kalo untuk masalah yang berhubungan dengan konsumen ?  

N: ya kemarin itu ada nasabah yang pny premi besar tapi dia tanya gimana ya ini 

dengan kondisi bumipuetra yang kaya sekarang ini ?  

N: ya saya ngomng memang kondisinya ya seperti ini, tp itu kita sudah ditangani 

langsung oleh PS nah PS Ini memang tugasnya untuk menjamin pemegang polis, 

menjamin pembayaran polis. Tp memang kalo sekarng ini masih ada yang 

tertunda tapi itu pasti dibayar bukan tidak dibayar hanya saja membutuhkan 

waktu. Trus dia tanya nah ini nanti punya saya gimana ?? 



 

N: oh tenang saja kalo pny bapak ini kan beda dananya berada di rekening sendiri. 

Dan kalopun misal bumiputera bangkrut pny bapak ini sudah tercover oleh 

pemerintah sudah otomatis dialihkan  

N: ya kita memang perlu menjelaskan se detail mungkin dan se jelas mungkin 

dalam keadaan seperti ini  

S: nah kalo itu mungkin dengan jumlah premi yang besar lalu bagaimana dengan 

jml premi yang kecil apakah dicover jg oleh pemerintah?  

N: ya pasti dicover sebenarnya memang sudah otomatis... ini ya masi isu-isu saja 

kalo bumiputera ini ada 2 pilihan mau dijadikan BUMN atau disuntik dana oleh 

pemerintah. Tp ini masi isu-isu saja belum tau pasti. Kalo misal bumiputera ini 

dijadikan BUMN malah kita aman karna kan semua dicover oleh pemerintah 

N: kalo pendapat pribadi saya sebenarnya bumiputera ini tidak perlu disuntik 

dana, tp kasih saja bumiputera proyek dan di iringi pengelolaan yang bener pasti 

jalan kembali  

S: kalo sekarng ini bumiputera sebenarnya selain memikirkan pembayran premi-

premi yang menumpuk, memikirkan reputasi yang harus d perbaiki tapi juga 

masalah manajemen ini menjadi kendala ya .. 

N: iya memang tetep harus jalan.. jadi ibaratnya seperti ini kalo silvi naek motor, 

motor itu pas dipake tiba-tiba macet pasti yang dipikir pertama adalah ini apanya 

ya ? apa dulu yang saya benerkan mungkin apa bensinnya kita lihat tp masi masiih 

banyak lalu apanya ? nah bumiputera itu ya seperti itu apa dulu yang harus kita 

benahi ?  

S: tapi sebenarnya bumiputera ini sudah melewati masa krisis ini apa belum si ? 

N: ini 50:50 ya.. kalo sudah melewati masa krisis itu tandanya kalo sudah tidak 

dipegang oleh PS berarti pemerintah sudah percaya terhadap bumiputera 

S: sebenarnya apa tugas dari PS itu ?  

N: nah itu dia sebenarnya ini juga patut dipertanyakan karena sbenarnya memang 

tidak ada perubahan. Seakrang ini memang PS itu sedang dipertanyakan kenapa 

masih begii-begini saja ? 

S: nah kalo memang dipertanayakan seperti itu lalu tindakan apa yang dilakuk 

S: sebenarnya apa tugas dari PS itu ?  

N: nah itu dia sebenarnya ini juga patut dipertanyakan karena sbenarnya memang 

tidak ada perubahan. Seakrang ini memang PS itu sedang dipertanyakan kenapa 

masih begii-begini saja ? 



 

S: nah kalo memang dipertanayakan seperti itu lalu tindakan apa yang dilakukan ? 

N: ya kalo saat ini ya kita sudah melapor ke OJK dan pemerintah 

N : jadi memeang sebenarnya karena sistem ini terlalu rumit dan terlalu panjang 

jadi memang ribet gitu.. 

N: dan langkah skema restrukturisasi jilid 1 itu memang luar biasa pengeluaran 

dananya dan ternyata gagal, jadi kalo misal kemarin tidak ada skema jilid 1 itu 

mungkin bumiputera tidak akan se kompleks ini krisis nya. Karena bumiputera 

sendiri mengeluarkan dana untuk biaya restrukturisasi jilid 1 itu banyak sekali dan 

kita tidak boleh menjual 

S: iya jadi karena memang mungkin sudah salah langkah di awal itu ya di skema 

restrukturisasi jilid 1 yang mungkin itu menjadikan krisis bumiputera semakin 

mendalam  

N: dampak dari skema jilid 1 itu membuat penumpukan klaim yang menjadi 

bnyak. 

N: ya jadi begitulah bumiputera sekarang ini vi.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transkrip Wawancara 

Tanggal: 6 Agustus 2018 

Lokasi Wawancara: KLA Bumiputera Semarang 

 

S : Silviana (peneliti) 

N: Bapak Didik 

 

S: jadi awal mula terbentuknya kantor AJB Semarang ini gimana pak ? 

N: awalnya itu yang di jawa tengah hanya ada di semarang, jadi yang paling tua, 

trus juga lokasinya yang paling bagus karna ada di ibukota provinsi 

N: terus setelah semarang sekitar tahun 1985 muncul kantor cabang di jogjakarta 

dan purwokerto 

N: nah, tapi karena ada restrukturisasi kemarin akhirnya kantor cabang jogjakarta 

dan purwokerto dijadikan satu  

S: kalo pembagian wilayahnya itu berdasarkan apa pak ? 

N: pembagian wilayah itu kalo di AJB berdasarkan perkembangan waktu dan 

portofolio. Jadi dilihat apakah di wilayah tersebut memiliki potensi nasabah atau 

tidak 

S:kalau setelah AJB beroperasi lagi berarti sejak februari kemarin apakah ada 

nasabah baru ? 

N: terhitung dari bulan maret sampai bulan agustus ini berarti 6 bulan itu ada 

penambahan nasabah per bulannya sekitar 240.  

S: lha kalo dulu sebelum adanya restrukturisasi setiap bulannya biasanya berapa 

jumlah nasabah barunya ? 

N: kalo dulu itu ya setiap bulan bisa sampai kurang lebihnya 1200 nasabah baru 

per bulannya 

N: jadi memang cukup besar penurunannya antara dulu dan sekarang.  

 

 

 

 

 



 

 
Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apakah kejadian yang dialami oleh AJB Bumiputera saat ini dapat disebut 

dengan krisis atau tidak ? 

2. Bagaimana awal mula dan sumber krisis ini berasal ? 

Apakah dari peraturan pemerintah atau sumber-sumber yang lain ? 

3. Apa saja dampak yang dialami oleh kantor wilayah semarang akibat 

adanya krisis ini ? 

4. Jika ada nasabah yang ingin menarik polis apakah AJB Bumiputera 

langsung memproses atau melalui negosiasi ? misal menanyakan kenapa 

menarik polis 

5. Bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan kantor wilayah semarang 

untuk menghadapi krisis yang terjadi ? 

Apakah menyediakan call center, atau ada tim komunikasi, atau kontak 

media massa, adanya keterbukaan informasi dan lain sebagainya. 

6. Jika adanya penyedia layanan tersebut, apakah itu berjalan dengan baik 

atau sebaliknya ? 

7. Saat krisis itu terjadi, upaya apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana 

eksekusinya ? 

8. Setelah munculnya statement tanggal 12 februari yang menyatakan bahwa 

AJB dapat beroperasi kembali apakah ada perubahan atau penambahan 

nasabah ? 

9. Bagaimana rencana selanjutnya yang dilakukan AJB KLA Semarang 

untuk memperbaiki citra perusahaan ? dan apa saja yang sudah dilakukan 

oleh AJB Bumiputera untuk memperbaiki citranya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ini Kronologi Perkembangan Penyehatan AJB Bumiputera 

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa proses 

penyehatan atau restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 masih 

akan berlanjut dengan skema baru. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama Pengelola Statuter (PS) yang ditunjuk 

otoritas, tengah menyiapkan program anyar yang dinilai komprehensif kepada 

satu-satunya asuransi yang berbentuk usaha bersama atau mutual 

insurance tersebut. Program ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari skema 

restrukturisasi yang dimulai sejak paruh kedua 2016. 

Bisnis mencoba merangkum perkembangan restrukturisasi atau proses 

penyelamatan salah satu asuransi tertua di Indonesia tersebut sebagai berikut: 

21 Oktober 2016 
Otoritas Jasa Keuangan menonaktifkan komisaris dan direksi Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) dan menunjuk 7 orang Pengelolas Statuter 

(PS) sebagai perpanjangan tangan otoritas dalam melakukan pembenahan. 

22 Oktober 2016 
AJBB dan anak usahanya melakukan skema restrukturisasi pertama berupa 

pengalihan aset AJBB ke holding baru Bumiputera 1912 dengan dua sub holding, 

Bumiputera Investasma Indonesia (BII) untuk bidang finansial dan Bumiputera 

Properti Indonesia (BPI) untuk bidang properti. 

BII memiliki dua anak usaha lagi, yakni PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 

dan perusahaan asuransi jiwa baru, PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB). 

23 Oktober 2016 
PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN) melalui anak usahanya PT Pacific Multi 

Industri membeli PT Bumiputera 1912 melalui sejumlah perjanjian. 

8 Desember 2016 
GREN mengumumkan melakukan rights issue dengan target dana Rp10,32 

triliun. Jumlah ini mengalami beberapa kali revisi. Awalnya perusahaan 

menyatakan akan melakukan rights issue senilai Rp40 triliun, kemudian turun 

menjadi Rp30 triliun. Dalam aksi ini, AJBB menjadi pembeli siaga. 

28 Desember 2016 
Pengelola Statuter mengumumkan skema rights issue tidak lagi masuk dalam 

rancangan penguatan AJBB. Konsorsium yang dipimpin Erick Tohir diumumkan 

masuk ke Bumiputera melalui skema penempatan pada properti dan PT Asuransi 

Jiwa Bumiputera (AJB). 

Konsorsium ini akan melakukan injeksi modal Rp2 triliun kepada AJB dan 

dinyatakan akan memiliki 100% cucu usaha AJBB tersebut. 



 

1 Januari 2017 
AJB mulai beroperasi. Dalam perjanjian awal, perusahaan asuransi jiwa ini setiap 

tahun akan menyerahkan 40% laba atau bagi hasil kepada AJBB untuk membantu 

memenuhi kewajibannya dalam 12 tahun ke depan. 

Perusahaan asuransi jiwa yang didirikan dengan modal awal Rp100 miliar ini 

diperkirakan mampu meraup pendapatan premi sekitar Rp2 triliun-Rp3 triliun 

setahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peluncuran PT Asuransi Jiwa Bumiputera pada Februari 2017./Dok. AJB 

Bumiputera 

 12 Februari 2017 
AJBB merayakan ulang tahun ke-105. Perayaan ini dirangkaikan dengan 

peluncuran resmi AJB. Sekitar 1.100 orang dari sekitar 3.200 pekerja AJBB 

dipindahkan ke AJB. 

Mei 2017 
PS menegaskan konsorsium investor mesti merealisasikan injeksi modal yang 

direncanakan mencapai Rp2 triliun ke AJB pada akhir semester I/2017 untuk 

memantapkan upaya restrukturisasi. 

Suntikan dana itu akan masuk ke AJB masih melalui right issue yang dilakukan 

GREN. 

September 2017 
Skema restrukturisasi dikaji ulang lantaran sejumlah proyeksi awal tidak berjalan. 

Salah satunya terkait pengembangan bisnis bancassurance pada AJB yang molor. 

Selain itu, suntikan dana senilai Rp2 triliun dari konsorsium belum terealisasi 

seluruhnya. Dana yang sudah masuk ke AJB baru Rp536 miliar. 



 

Namun, PS masih meyakini konsorsium investor yang dipimpin oleh Erick Tohir 

masih akan tetap merealisasikan suntikan dana yang telah ditetapkan sebelumnya 

sebelum akhir tahun. 

21 Desember 2017 
OJK menegaskan right issue GREN kemungkinan gagal. 

10 Januari 2018 
PS bersepakat mengakhiri perjanjian kerja sama dengan konsorsium investor 

dalam upaya restrukturisasi AJBB. Sebagai konsekuensinya, AJBB wajib 

mengembalikan dana suntikan awal, yakni senilai Rp436 miliar, sedangkan 

Rp100 miliar lainnya diserahkan dalam wujud AJB. 

Dengan begitu, AJB yang kemudian berganti nama menjadi Bhinneka Life 

Indonesia tidak lagi memiliki hubungan dengan AJBB. 

15 Januari 2018 
AJB mendapatkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait 

perubahan nama perseroan. 

17 Januari 2018 
Bhinneka Life melaporkan secara online perubahan nama tersebut ke OJK. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soft launching PT Bhinneka Life Indonesia pada Jumat (2/2)./Dok. PT Bhinneka 

Life 

 26 Januari 2018 
Anggota PS AJBB bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Adhie M Massardi 

menegaskan bahwa proses restrukturisasi masih dilanjutkan kendati proses 

sebelumnya terhenti. 



 

PS bersama OJK tengah mematangkan skema restrukturisasi jilid 2 

pascapembatalan kerja sama dengan konsorsium investor dalam skenario 

sebelumnya. Skema restrukturisasi versi 2.0 (Restru 2.0) ini ditargetkan dapat 

mulai berjalan pada pertengahan Februari setelah mendapatkan persetujuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Intinya, AJBB akan mulai kembali aktif beroperasi setelah lebih dari setahun 

berstatus run off company atau perusahaan tak aktif dalam skema restrukturisasi 

tahun lalu. 

15 Februari 2018 
OJK menyelenggarakan konferensi pers terkait kelanjutan upaya penyehatan 

AJBB. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh D Santoso memastikan AJBB 

akan beroperasi kembali setelah satu tahun lebih berstatus run off. Di sisi lain, dia 

meminta agar pemegang polis AJBB untuk tetap tenang. 

Sumber: http://finansial.bisnis.com/read/20180215/215/739259/ini-kronologi-

perkembangan-penyehatan-ajb-bumiputera (diakses 22/5 2018 pukul 20.12) 

Penulis: Oktavian DB Hana (15 Februari 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://finansial.bisnis.com/read/20180215/215/739259/ini-kronologi-perkembangan-penyehatan-ajb-bumiputera
http://finansial.bisnis.com/read/20180215/215/739259/ini-kronologi-perkembangan-penyehatan-ajb-bumiputera


 

SP 18/DHMS/OJK/III/2018 

SIARAN PERS 

OJK IJINKAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 

MEMASARKAN PRODUK 

 
Jakarta, 22 Maret 2018. Otoritas Jasa Keuangan memberikan ijin kepada Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) untuk memasarkan kembali produk 

asuransinya sebagai bagian dari upaya penyehatan salah satu perusahaan asuransi 

tertua di Indonesia tersebut. 

“Berdasarkan laporan Pengelola Statuter AJBB dan hasil pemeriksaan OJK, kami 

memandang AJBB sudah siap kembali untuk memasarkan produk asuransinya 

sejalan dengan upaya program penyehatannya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK 

Wimboh Santoso di Jakarta, Kamis. 

Menurutnya, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung di AJBB pada 7 hingga 

23 Februari 2018 lalu untuk memastikan kesiapan AJBB melaksanakan operasional 

kembali setelah pada tahun 2017 tidak memasarkan produknya.  

Adapun cakupan pemeriksaan yang dilakukan antara lain mengenai kesiapan 

produk-produk yang akan dipasarkan, program pemasaran dan keagenan yang 

akan digunakan, kebijakan dan standar operasional yang ditetapkan, Sistem 

Informasi dan Teknologi, serta Sumber Daya Manusia dan infrastruktur pendukung 

lainnya. 

“Kita terus mendorong agar AJBB senantiasa melakukan peningkatan kualitas 

pelayanan dan kinerja operasional sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik 

dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap AJBB dan dunia asuransi di 

Indonesia,” katanya. 

Sebelumnya, sebagai bagian dari amanat UU No 40 tahun 2014 tentang 

Perasuransian, OJK pada 27 Februari 2018 lalu mengeluarkan Peraturan OJK 

Nomor 1/POJK.05/2018 mengenai Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi 

Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Ketentuan tersebut mengatur kesehatan 

keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama 

seperti AJBB. 

*** 

Informasi lebih lanjut: 

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo. 

Telp: 021-29600000. Email: anto.prabowo@ojk.go.id  www.ojk.go.id  

mailto:anto.prabowo@ojk.go.id
http://www.ojk.go.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

SALINAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  

NOMOR 1 /POJK.05/2018 

TENTANG  

KESEHATAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI 

BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), 

Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian, telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan 

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi; 

 ` b. bahwa badan hukum usaha bersama merupakan salah 

satu bentuk badan hukum penyelenggara usaha 

perasuransian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian, yang memiliki karakteristik berbeda 

dengan perusahaan asuransi yang berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas dan koperasi, sehingga 

diperlukan pengaturan mengenai kesehatan keuangan 

tersendiri; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan 

Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan 

Hukum Usaha Bersama; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 5253); 

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5618); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

KESEHATAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI 

BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi berbentuk 

badan hukum usaha bersama. 

2. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk 

badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

3. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang 

selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang 

paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko 

kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada 

hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk 
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untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam 

bentuk unit maupun bukan unit. 

4. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. 

5. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang 

diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. 

6. Dana Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya 

disingkat DMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan 

untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin 

timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset 

dan Liabilitas. 

7. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset 

Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas. 

8. Tingkat Likuiditas adalah perbandingan antara aset 

lancar dengan Liabilitas lancar. 

9. Medium Term Notes yang selanjutnya disingkat MTN 

adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan 

memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. 

10. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan yang merupakan 

jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan 

pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal 

Perusahaan dilikuidasi. 

11. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal. 

12. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 dan bank syariah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008. 

13. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR 

adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

14. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya 

disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

15. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah 

mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai kustodian. 

 

BAB II  

KESEHATAN KEUANGAN 

 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan 

 

Pasal 2 

(1) Perusahaan wajib setiap saat memenuhi persyaratan 

tingkat kesehatan keuangan. 

(2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Tingkat Solvabilitas; 

b. cadangan teknis; 

c. kecukupan investasi; 

d. Tingkat Likuiditas; 

e. Dana Jaminan; dan 

f. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan 

keuangan. 

 

Bagian Kedua 

Tingkat Solvabilitas 

 

Pasal 3 

(1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat 

Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari 

DMBR. 

(2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target 

Tingkat Solvabilitas internal. 

(3) Target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 120% 

(seratus dua puluh persen) dari DMBR dengan 
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memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta 

mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan 

(stress test). 

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada 

Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target 

Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko 

Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi 

skenario perubahan (stress test). 

(5) Perusahaan setiap saat harus memenuhi target Tingkat 

Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4). 

(6) Perusahaan dilarang membagikan keuntungan dalam 

bentuk apapun kepada anggota apabila hal tersebut akan 

menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat 

Solvabilitas internal yang dipersyaratkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

   

Pasal 4 

(1) Perhitungan DMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) harus memperhitungkan risiko paling sedikit 

terdiri atas: 

a. risiko kredit; 

b. risiko likuiditas; 

c. risiko pasar; 

d. risiko asuransi; dan 

e. risiko operasional. 

(2) Dalam hal Perusahaan memasarkan PAYDI, DMBR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah 

sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang 

bersumber dari PAYDI. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah 

DMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 
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Bagian Ketiga 

Aset yang Diperkenankan dalam Bentuk Investasi 

 

Pasal 5 

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam penempatan investasi. 

(2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus 

ditempatkan pada jenis: 

a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, 

termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka 

waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; 

b. sertifikat deposito pada Bank; 

c. saham yang tercatat di bursa efek; 

d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; 

e. MTN; 

f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara 

Republik Indonesia; 

g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain 

Negara Republik Indonesia; 

h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia; 

i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga 

multinasional yang Negara Republik Indonesia 

menjadi salah satu anggota atau pemegang 

sahamnya; 

j. reksa dana; 

k. efek beragun aset; 

l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi 

kolektif; 

m. transaksi surat berharga melalui repurchase 

agreement (REPO); 

n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang 

sahamnya tidak tercatat di bursa efek; 

o. tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), 

atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; 

p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan 

Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit 
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(executing); 

q. emas murni; 

r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan; 

dan/atau 

s. pinjaman polis. 

(3) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat 

ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis: 

a. saham yang tercatat di bursa efek; 

b. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; 

c. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain 

Negara Republik Indonesia; 

d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga 

multinasional yang Negara Republik Indonesia 

menjadi salah satu anggota atau pemegang 

sahamnya; 

e. reksa dana; dan/atau 

f. penyertaan langsung pada perusahaan yang 

sahamnya tidak tercatat di bursa efek. 

(4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan 

prinsip syariah. 

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat 

(4) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Pasal 6 

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus dilakukan 

pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat 

investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang 

diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa MTN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 
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a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia; 

b. MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan 

izin sebagai wali amanat dari Otoritas Jasa 

Keuangan; dan 

c. MTN memiliki peringkat investment grade yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang 

diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh 

lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia 

menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. memiliki peringkat investment grade dari 

perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara 

internasional; 

b. dijual melalui penawaran umum; dan 

c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di 

Indonesia. 

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran 

umum, telah mendapat pernyataan efektif dari 

Otoritas Jasa Keuangan; dan 

b. bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat 

di Otoritas Jasa Keuangan. 

(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real 

estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan huruf l harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa 

Keuangan; 

b. memiliki peringkat investment grade dari 

perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh 



- 9 -  

Otoritas Jasa Keuangan; dan 

c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. 

(6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa REPO sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf m harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. tingkat risiko Perusahaan berdasarkan penilaian 

yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah 

sedang rendah atau rendah; 

b. menggunakan kontrak perjanjian yang 

terstandarisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga dengan 

janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah 

ditetapkan; 

d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang 

diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia 

dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia; 

e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) 

hari; 

f. nilai REPO paling tinggi 80% (delapan puluh persen) 

dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan 

g. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek 

Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities 

Settlement System (BI-S4). 

(7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata 

(strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk 

investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang 

dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah 

dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan 

b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau 

tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, 



- 10 -  

dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain. 

(8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja 

sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama 

pemberian kredit (executing) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. merupakan perusahaan pembiayaan yang telah 

memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 

b. perusahaan pembiayaan dimaksud tidak sedang 

dikenai sanksi administratif berupa pembatasan 

kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha 

oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat dimulainya 

kerja sama; 

c. tingkat risiko perusahaan  pembiayaan berdasarkan 

penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan adalah sedang rendah atau rendah; dan 

d. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pembiayaan, pada saat 

dimulainya kerja sama. 

(9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan 

oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari 

instansi yang berwenang; dan 

b. disimpan di Bank Kustodian atau Pihak lain yang 

memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang 

berwenang untuk menyelenggarakan jasa  

penitipan. 

(10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam  

bentuk investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan 

hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf r harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 
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a. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan; 

b. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan 

pertama; 

c. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi 

catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh 

Perusahaan; dan 

e. besarnya setiap pinjaman paling  tinggi  75% (tujuh 

puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil 

diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai 

yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

 

Pasal 7 

Dalam hal obligasi korporasi dan/atau MTN yang diterbitkan 

oleh perusahaan pembiayaan tidak memiliki tingkat 

investment grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) dan/atau ayat (2) huruf c penempatan dapat dilakukan  

sepanjang: 

a. memiliki   peringkat   1   (satu)   tingkat   di   bawah 

investment grade; dan 

b. perusahaan pembiayaan yang menerbitkan obligasi 

korporasi dan/atau MTN memenuhi ketentuan tingkat 

kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pembiayaan pada saat 

penempatan. 

 

Pasal 8 

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi di luar negeri berupa saham yang tercatat di 

bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. termasuk dalam kategori saham yang aktif 

diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham 

tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan 
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b. informasi mengenai emiten dan transaksi saham 

tersebut dapat diakses di Indonesia. 

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi di luar negeri berupa obligasi korporasi yang 

tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan 

oleh negara selain Negara Republik Indonesia, dan surat 

berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional 

yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu 

anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sampai dengan 

huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. memiliki peringkat investment grade dari 

perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara 

internasional; 

b. dijual melalui penawaran umum; dan 

c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di 

Indonesia. 

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi  di  luar  negeri  berupa  reksa  dana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang 

telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di 

negara tempat Manajer Investasi berdomisili; 

b. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran 

dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer 

Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan 

melalui penawaran umum; 

c. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang 

tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa 

pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan 

kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat 

Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan 

d. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di 

Indonesia. 

 

 



- 13 -  

Pasal 9 

(1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan 

huruf d yang tercatat di bursa efek di dalam negeri 

dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan 

hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar 

negeri. 

(2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan 

huruf d yang dicatatkan di bursa efek di dalam negeri 

dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan 

hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di 

dalam negeri. 

(3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa 

efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

d yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih 

dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh 

badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi 

di dalam negeri. 

(4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa 

obligasi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. memiliki peringkat investment grade dari 

perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh 

Otoritas Jasa Keuangan atau memiliki peringkat 

investment grade dari perusahaan pemeringkat efek 

yang diakui secara internasional; dan 

b. dijual melalui penawaran umum. 

(5) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh 

lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia 

menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dan 
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ayat (3) huruf d berdenominasi rupiah, dikategorikan 

sebagai investasi di dalam negeri. 

 

Pasal 10 

(1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, 

kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3). 

(2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar 

negeri melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah 

investasi. 

(3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi 

batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, 

Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah 

investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi. 

 

Pasal 11 

(1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

adalah sebagai berikut: 

a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, 

termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka 

waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, 

untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah investasi; 

b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap 

BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari 

jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% 

(lima persen) dari jumlah investasi; 

c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap 

Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total 

investasi berupa deposito berjangka pada Bank 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

d. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, 

untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh 
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persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling 

tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah 

investasi; 

e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di 

bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah investasi dan 

seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah investasi; 

f. investasi berupa MTN dan surat berharga yang 

diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara 

Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau 

pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling 

tinggi 20% (dua puluh  persen) dari jumlah investasi 

dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh 

persen) dari jumlah investasi; 

g. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan 

oleh  negara  selain  Negara  Republik  Indonesia, 

untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh 

persen) dari jumlah investasi; 

h. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer 

Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah investasi; 

i. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap 

Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) 

dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 

20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; 

j. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk 

kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer 

Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari 

jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah investasi; 

k. investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty 

paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi 

dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) 

dari jumlah investasi; 

l. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang 
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tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 

10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; 

m. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata 

(strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk 

investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah investasi; 

n. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya 

paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf m; 

o. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme 

kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk 

kerjasama  pemberian  kredit  (executing),  untuk 

setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari 

jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah investasi; 

p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling 

tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; 

q. investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak 

tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh 

persen) dari jumlah investasi; dan/atau 

r. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya 

pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh 

persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan. 

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang underlying asetnya 

seluruhnya berupa investasi surat berharga yang 

diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan 

dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h. 

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak 

investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap 

Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari 

jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua 

puluh persen) dari jumlah investasi. 
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(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

sampai dengan huruf k, jumlah seluruhnya paling tinggi 

80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. 

 

Pasal 12 

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan 

paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

investasi. 

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi pada satu Pihak atau beberapa Pihak yang 

terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan 

Perusahaan, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) 

dari jumlah investasi. 

(3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan 

investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) serta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, Perusahaan wajib 

mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan 

investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, persetujuan Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 

dapat diberikan untuk penyertaan langsung pada 

lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari 

Otoritas Jasa Keuangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan investasi 

yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 

Pasal 13 

(1) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (1) dan ayat (2) adalah Pihak yang memiliki 

hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian 

rupa sehingga salah satu Pihak dapat mempengaruhi 
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pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau 

sebaliknya. 

(2) Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau 

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk: 

a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur 

atau pejabat setingkat di bawah direktur atau 

komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau 

pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris 

pada Pihak lain; 

b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, 

komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang 

memiliki hubungan keluarga karena perkawinan 

atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara 

horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai 

direktur, komisaris, atau pemegang saham  

pengendali pada Pihak lain; 

c. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua 

puluh lima persen) saham Pihak lain; 

d. salah satu Pihak merupakan pemegang saham 

terbesar dari Pihak lain; 

e. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; 

atau 

f. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak 

lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) 

berdasarkan suatu perjanjian. 

(3) Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya 

dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) tidak termasuk hubungan karena 

kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik 

Indonesia. 

 

Pasal 14 

(1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk 

pengalihan aset kepada setiap Pihak termasuk anggota 

atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui 

transaksi yang wajar (arm’s length transaction). 
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(2) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada 

anggota atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset 

Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan Aset 

Yang  Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi. 

 

Pasal 15 

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 

ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai seluruh bentuk investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 per tanggal laporan 

posisi keuangan. 

 

Pasal 16 

Ketentuan mengenai pembatasan atas Aset Yang 

Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 termasuk untuk penempatan pada 

jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. 

 

Bagian Keempat 

Aset yang Diperkenankan 

dalam Bentuk Bukan Investasi 

 

Pasal 17 

(1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi 

harus dalam jenis: 

a. kas dan bank; 

b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk 

tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian 

Perusahaan; 

c. aset reasuransi; 

d. tagihan klaim koasuransi; 
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e. tagihan klaim reasuransi; 

f. tagihan investasi; 

g. tagihan hasil investasi; 

h. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah 

dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; dan/atau 

i. biaya akuisisi yang ditangguhkan (deferred 

acquisition cost). 

(2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk 

bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di 

luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling 

tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah kas dan 

bank periode berjalan; 

b. tagihan premi penutupan langsung termasuk 

tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian 

Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 

(dua) bulan dihitung sejak tanggal: 

1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan 

pembayaran premi tunggal; atau 

2. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis 

dengan pembayaran premi cicilan; 

c. aset reasuransi, terdiri dari: 

1. aset yang bersumber dari nilai estimasi 

pemulihan klaim atas porsi pertanggungan 

ulang; dan 

2. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak 

jangka panjang (longterm contract) program 

reasuransi dukungan modal (capital oriented 

reinsurance) dengan ketentuan: 

a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya 

akusisinya dibayarkan terlebih dahulu 

oleh Perusahaan (back end loading); 

b) Perusahaan yang telah mengakui  aset 

yang timbul dari perjanjian program 

reasuransi dukungan modal (capital 

oriented reinsurance) untuk satu PAYDI 



- 21 -  

maka tidak diperkenankan mengakui aset 

biaya akuisisi yang ditangguhkan (deferred 

acquisition cost) atas PAYDI yang sama; 

dan 

c) untuk setiap perjanjian program 

reasuransi dukungan modal (capital 

oriented reinsurance) harus terlebih dahulu 

mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa 

Keuangan; 

d. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan 

paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 

pembayaran klaim kepada pemegang polis atau 

tertanggung; 

e. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan 

paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 

jatuh tempo pembayaran; 

f. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 

1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo 

pembayaran; 

g. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling 

lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh 

tempo pembayaran; 

h. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah 

dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai 

seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima 

persen) dari jumlah aset dikurangi Liabilitas periode 

berjalan; dan/atau 

i. biaya akuisisi yang ditangguhkan (deferred 

acquisition cost), dengan ketentuan: 

1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya 

akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh 

Perusahaan (back-end loading); 

2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya 

akuisisi yang ditangguhkan atas  PAYDI maka 

tidak diperkenankan mengakui aset yang 

timbul dari perjanjian program reasuransi 

dukungan modal (capital oriented reinsurance) 
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untuk satu produk PAYDI yang sama; dan 

3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang 

ditangguhkan (deferred acquisition cost) untuk 

masing-masing produk PAYDI harus terlebih 

dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas 

Jasa Keuangan. 

(3) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis bukan 

investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata 

cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan 

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c angka 2 huruf c) dan huruf i angka 3 

diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Bagian Kelima 

Status Aset yang Diperkenankan 

 

Pasal 18 

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Aset Yang 

Diperkenankan dalam bentuk bukan  investasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 harus: 

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan 

dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari 

instansi yang berwenang; 

b. tidak dalam sengketa; 

c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan 

d. tidak sedang diblokir oleh Pihak yang berwenang. 

 

Bagian Keenam 

Liabilitas 

 

Pasal 19 

(1) Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat 

Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, 

termasuk cadangan teknis. 
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(2) Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis 

produk asuransi. 

(3) Pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh aktuaris Perusahaan. 

 

Pasal 20 

(1) Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: 

a. cadangan premi: 

1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 

1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya 

tidak dapat diperbaharui kembali (non 

renewable) pada setiap ulang tahun polis; dan 

2. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 

1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya 

dapat diperbaharui kembali (renewable) dan 

memberikan manfaat lain setelah periode 

tertentu; 

b. cadangan atas premi yang belum merupakan 

pendapatan untuk produk yang berjangka waktu 

sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu 

lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi 

polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) 

pada setiap ulang tahun polis; 

c. cadangan atas PAYDI; 

d. cadangan klaim; dan 

e. cadangan atas risiko bencana (catastrophic    

reserve). 

(2) Pembentukan cadangan premi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan 

dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan 

datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral 

ditambah dengan marjin risiko. 
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(3) Pembentukan cadangan atas premi yang belum 

merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas 

seluruh risiko yang belum dijalani (unexpired risk reserve). 

(4) Cadangan atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c adalah: 

a. cadangan akumulasi dana untuk PAYDI yang tidak 

digaransi; 

b. cadangan atas unsur investasi untuk PAYDI yang 

digaransi; dan 

c. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan 

manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI. 

(5) Cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang tidak 

digaransi tidak diperhitungkan dalam perhitungan 

Tingkat Solvabilitas. 

(6) Cadangan  klaim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) 

huruf d meliputi: 

a. cadangan klaim dalam proses penyelesaian; 

b. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum 

dilaporkan (incurred but not reported atau IBNR); dan 

c. cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan 

pembayaran manfaatnya tidak sekaligus. 

(7) Cadangan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan manfaat 

asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan 

kemungkinan terjadinya risiko bencana. 

 

Pasal 21 

(1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran cadangan teknis 

atau bagian dari cadangan teknis yang dibentuk oleh 

Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat: 

a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi 

ulang  atas  jumlah  cadangan  teknis  atau  atas 

bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak 

wajar; atau 

b. meminta dilakukan penelaahan (review) atas 

cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan 
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teknis tersebut oleh Pihak independen atas beban 

Perusahaan. 

(2) Perusahaan wajib menunjuk Pihak independen paling 

lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan 

penelaahan (review) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b. 

 

Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Bagian Ketujuh 

Pinjaman Subordinasi 

 

Pasal 23 

Dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi 

tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas apabila pinjaman 

tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat 

Solvabilitas; dan 

b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit 

memuat: 

1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat 

dilakukan apabila tidak menyebabkan Perusahaan 

tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal; 

2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; 

dan 

3. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu  

per  lima)  dari  tingkat  suku  bunga  Bank Indonesia 

pada saat ditandatanganinya perjanjian. 

 

Pasal 24 

Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi 

apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya 

ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 
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Bagian Kedelapan 

Kecukupan Investasi 

 

Pasal 25 

(1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan 

dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam 

bentuk  bukan  investasi berupa kas dan bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, 

paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi 

sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi 

sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau 

tertanggung. 

(2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran 

atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar 

dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari 

reasuradur. 

 

Pasal 26 

(1) Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi 

sendiri untuk setiap risiko yang dikelola sesuai dengan 

batas retensi sendiri. 

(2) Penerapan batas retensi sendiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan 

kerugian (risk and loss profile) yang dibuat secara tertib, 

teratur, relevan, dan akurat. 

(3) Perusahaan hanya dapat memiliki retensi sendiri untuk 

setiap penutupan risiko asuransi kecelakaan diri, 

asuransi kesehatan, dan asuransi kematian paling sedikit 

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak 0,05‰ (nol koma nol lima permil) dari 

jumlah investasi periode berjalan. 
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BAB III 

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI 

 

Pasal 27 

Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan 

pencatatan aset dan Liabilitas yang bersumber dari PAYDI 

dengan aset dan Liabilitas yang bersumber dari produk 

asuransi lainnya. 

 

Pasal 28 

(1) Aset yang bersumber dari PAYDI wajib ditempatkan pada 

jenis: 

a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, 

termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka 

waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; 

b. sertifikat deposito pada Bank; 

c. saham yang tercatat di bursa efek; 

d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; 

e. MTN; 

f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara 

Republik Indonesia; 

g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain 

Negara Republik Indonesia; 

h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia; 

i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga 

multinasional yang Negara Republik Indonesia 

menjadi salah satu anggota atau pemegang 

sahamnya; 

j. reksa dana; 

k. efek beragun aset; 

l. REPO; dan/atau 

m. emas murni. 

(2) Aset yang bersumber dari PAYDI dalam bentuk bukan 

investasi harus dalam jenis: 

a. kas dan bank; 

b. tagihan premi penutupan langsung; 
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c. tagihan investasi; dan/atau 

d. tagihan hasil investasi. 

(3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan yang dijanjikan 

kepada calon pemegang polis. 

(4) Aset yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi 

tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan. 

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi 

dan bukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Pasal 29 

Penempatan atas aset yang bersumber dari PAYDI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

sampai dengan Pasal 9. 

 

Pasal 30 

Penempatan investasi di luar negeri atas PAYDI paling tinggi 

20% (dua puluh persen) dari total investasi PAYDI. 

 

Pasal 31 

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset yang 

bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian. 

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan 

Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi 

karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara 

Republik Indonesia. 
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BAB IV 

TRANSAKSI DERIVATIF 

 

Pasal 32 

(1) Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau 

memiliki instrumen derivatif, kecuali: 

a. kontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki 

yang tercatat di bursa efek di Indonesia; 

b. instrumen derivatif yang diperoleh Perusahaan 

sebagai instrumen yang melekat pada saham, 

obligasi korporasi, atau surat berharga negara yang 

tercatat di bursa efek di Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, 

dan huruf f; atau 

c. instrument derivatif lainnya untuk keperluan 

lindung nilai atas risiko mata uang dan/atau tingkat 

bunga. 

(2) Transaksi instrumen derivatif  lainnya  untuk keperluan 

lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dilakukan dengan counterparty yang paling rendah 

memiliki peringkat investment grade dari perusahaan 

pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa 

Keuangan atau dari perusahaan pemeringkat efek yang 

diakui secara internasional. 

(3) Perusahaan dapat menjual instrumen derivatif yang 

melekat pada surat berharga negara, saham, atau obligasi 

korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara 

terpisah dari surat berharga negara, saham, atau obligasi 

korporasi yang bersangkutan. 

(4) Transaksi derivatif atau instrumen derivatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan 

direksi. 

 

Pasal 33 

(1) Perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada 



- 30 -  

Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

sejak tanggal transaksi. 

(2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan: 

a. hasil kajian/analisis tentang perlunya lindung nilai; 

b. perjanjian transaksi derivatif; 

c. bukti peringkat pihak lain (counterparty) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); dan 

d. bukti persetujuan direksi. 

 

BAB V 

LIKUIDITAS 

 

Pasal 34 

Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Likuiditas 

paling rendah 100% (seratus persen). 

 

Pasal 35 

(1) Aset lancar dan Liabilitas lancar untuk perhitungan 

Tingkat Likuiditas bersumber dari semua kegiatan 

Perusahaan, termasuk yang bersumber dari PAYDI. 

(2) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

jenis Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Aset 

Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang 

dapat dicairkan paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Apabila aset lancar dalam bentuk bukan investasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tagihan 

maka yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan 

Tingkat Likuiditas adalah tagihan yang umurnya tidak 

lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo 

pembayaran.  

 

Pasal 36 

Liabilitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(1) terdiri atas:  
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a. cadangan teknis, meliputi: 

1. cadangan premi untuk polis yang mungkin akan 

terjadi klaim dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun; 

2. cadangan atas premi yang belum merupakan 

pendapatan untuk produk yang berjangka waktu 

sampai dengan 1 (satu) tahun; dan 

3. cadangan klaim; dan  

b. Liabilitas lainnya yang akan dibayarkan dan mungkin 

akan dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun.  

 

BAB VI 

DANA JAMINAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan Dana Jaminan 

 

Pasal 37 

(1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling 

rendah sebesar 2% (dua persen) dari cadangan premi atas 

PAYDI, ditambah 3% (tiga persen) dari cadangan premi 

untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang 

belum merupakan pendapatan. 

(2) Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi 

yang belum merupakan pendapatan sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari laporan keuangan 

per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 

publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

(3) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib 

menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 

(lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan. 

(4) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar 

dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang 
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dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 

dari Otoritas Jasa Keuangan. 

(5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

ditempatkan dalam jenis: 

a. deposito, dengan perpanjangan otomatis pada Bank 

yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan; 

dan/atau 

b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara 

Republik Indonesia, yang pada saat penempatan 

sebagai  Dana  Jaminan  memiliki  sisa  jangka 

waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 

(satu) tahun. 

(6) Dana Jaminan dilarang diagunkan atau dibebani dengan 

hak apa pun. 

 

Bagian Kedua 

Penatausahaan Dana Jaminan 

 

Pasal 38 

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana 

Jaminan pada Bank Kustodian. 

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali 

hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan 

atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. 

 

Pasal 39 

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib 

didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank 

Kustodian yang paling sedikit memuat: 

a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan 

kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, 

memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah 

memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 

b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana 

yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam 
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bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara 

Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam 

bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas 

nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum 

melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh 

tempo dimaksud; 

c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat 

menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun Pihak 

lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan 

penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan 

oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai 

Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan 

Otoritas Jasa Keuangan; dan 

d. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan 

laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang 

dimiliki oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling 

sedikit memuat: 

1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan; 

2. jenis Dana Jaminan; 

3. nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito; 

4. seri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Negara 

Republik Indonesia; 

5. nilai nominal Dana Jaminan; dan 

6. tanggal jatuh tempo. 

 

Bagian Ketiga 

Perubahan Dana Jaminan 

 

Pasal 40 

(1) Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan 

berupa pembentukan, penambahan, penggantian, 

pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan. 

(2) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. penempatan baru deposito pada Bank dan/atau 

surat berharga yang diterbitkan oleh Negara 
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Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan; 

b. penempatan deposito pada Bank yang semula bukan 

Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau 

c. penempatan surat berharga yang diterbitkan oleh 

Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana 

Jaminan menjadi Dana Jaminan. 

(3) Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau 

penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. dari deposito menjadi surat berharga yang 

diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau 

sebaliknya; 

b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank; 

c. mengubah Bank tempat penempatan deposito; 

dan/atau 

d. menukarkan surat berharga yang diterbitkan oleh 

Negara Republik Indonesia dengan surat berharga 

yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia 

lainnya. 

(4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau 

penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu 

Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana 

Jaminan yang akan dipindah atau diganti. 

(5) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat 

berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia 

yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan 

terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar 

nilai surat berharga yang diterbitkan oleh Negara 

Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, 

paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo. 

(6) Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal 

jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah 

minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1). 

(7) Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah 
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minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1). 

(8) Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan atau 

pencairan Dana Jaminan setelah memperoleh 

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 

(9) Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan 

dengan menyampaikan dokumen permohonan yang 

paling sedikit memuat: 

a. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; 

b. persetujuan direksi atas pemindahan atau pencairan 

Dana Jaminan; dan 

c. dokumen pendukung yang membuktikan alasan 

pemindahan atau pencairan Dana Jaminan. 

 

Pasal 41 

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan 

Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan 

paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal: 

a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan 

mengenai Tingkat Solvabilitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan 

b. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan 

kegiatan usaha. 

(2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) 

bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah 

Dana Jaminan. 

 

BAB VII 

PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA 

Bagian Kesatu 

Penyusunan Laporan 

Pasal 42 

(1) Perusahaan wajib menyusun: 

a. laporan keuangan tahunan berdasarkan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; 
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b. laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perasuransian; 

c. laporan keuangan triwulanan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perasuransian; 

d. laporan keuangan bulanan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perasuransian; dan 

e. laporan aktuaris tahunan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sampai dengan huruf d wajib dilampiri dengan 

perhitungan Tingkat Likuiditas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34. 

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian 

oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

(5) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan 

perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya di masa depan. 

(6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris 

Perusahaan. 

(7) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran 

penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

3 (tiga) tahun. 

(8) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan laporan keuangan triwulanan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling 

sedikit memuat: 

a. profil Perusahaan; 

b. surat pernyataan direksi; 

c. laporan posisi keuangan; 

d. laporan laba/rugi komprehensif; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan Tingkat Likuiditas; 

g. laporan Tingkat Solvabilitas; 

h. perhitungan aset dan Liabilitas; 

i. laporan keuangan PAYDI; 

j. laporan keuangan gabungan; dan 

k. laporan tambahan. 

(9) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 

dengan huruf e mengacu pada peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan 

perasuransian.  

 

Pasal 43 

Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing 

wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai 

kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 

laporan. 

 

Bagian Kedua 

Penyampaian Laporan 

 

 Pasal 44 

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan: 

a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 

April tahun berikutnya; 

b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(1) huruf c paling lama 1 (satu) bulan setelah 



- 38 -  

berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan 

c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

(2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, 

batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja 

pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Bagian Ketiga 

Pengumuman Laporan 

 

Pasal 45 

(1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) pada situs web 

Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia 

yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan 

setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a. 

(2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling 

lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat 

kabar. 

(3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan 

keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 ayat (1) huruf c pada situs web Perusahaan paling lama 

1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang 

bersangkutan. 

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan 

laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan 

triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 
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Pasal 46 

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan 

yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan wajib mengoreksi laporan 

tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web 

Perusahaan. 

 

BAB VIII 

RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN 

 

Pasal 47 

Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas 

internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan 

ayat (4) dan/atau Tingkat Likuiditas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34: 

a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan 

b. dilarang membagikan keuntungan dalam bentuk apapun 

kepada anggota. 

 

Pasal 48 

(1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 huruf a wajib disampaikan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak 

diketahui tidak dipenuhinya target Tingkat Solvabilitas 

internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) 

dan/atau Tingkat Likuiditas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34. 

(2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling sedikit memuat langkah penyehatan 

keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu 

yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan target 

Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Tingkat Likuiditas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

(3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), memuat rencana tindak sebagai berikut: 

a. restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas; 
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b. pemberian pinjaman subordinasi; 

c. peningkatan tarif premi; 

d. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio 

pertanggungan; 

e. demutualisasi; dan/atau 

f. tindakan lain. 

(4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi 

dan dewan komisaris. 

(5) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh badan 

perwakilan anggota atau yang setara, dalam hal rencana 

penyehatan dimaksud memuat rencana tindak 

demutualisasi. 

(6) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinilai Otoritas Jasa Keuangan 

tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan 

wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan 

keuangan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak 

pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 

(7) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (6) wajib memperoleh pernyataan 

tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. 

(8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak 

keberatan atas rencana penyehatan keuangan yang 

disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) dengan memperhatikan kondisi 

permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya rencana penyehatan keuangan secara 

lengkap. 

(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan 

pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan 

dapat melaksanakan rencana penyehatan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (6). 

 



- 41 -  

Pasal 49 

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan laporan pelaksanaan rencana penyehatan 

keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 

(2) Laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. laporan keuangan bulanan yang disusun sesuai 

dengan bentuk dan susunan laporan keuangan 

triwulanan; 

b. realisasi rencana tindak yang terdiri atas: 

1. rencana penyehatan keuangan yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang 

ditetapkan; 

2. rencana penyehatan keuangan yang tidak dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang 

ditetapkan; dan 

3. alasan tidak dapat dilaksanakannya rencana 

penyehatan sesuai target waktu yang telah 

ditetapkan; dan 

c. dokumen pendukung yang membuktikan tindakan 

penyehatan keuangan telah dilaksanakan. 

(3) Apabila tanggal 15 adalah hari libur, batas akhir 

penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari kerja 

pertama setelah tanggal 15. 

 

Pasal 50 

(1) Dalam hal Perusahaan memperkirakan Tingkat 

Solvabilitas dan/atau Tingkat Likuiditas Perusahaan 

tidak akan terpenuhi dalam jangka waktu sebagaimana 

telah ditetapkan di dalam rencana penyehatan keuangan, 

Perusahaan dapat melakukan perubahan atas rencana 

penyehatan keuangan. 

(2) Perubahan atas rencana penyehatan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih 
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dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa 

Keuangan. 

(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak 

keberatan atas perubahan rencana penyehatan keuangan 

yang disampaikan oleh Perusahaan paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 

perubahan rencana penyehatan keuangan secara 

lengkap. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan 

pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan 

dapat melaksanakan perubahan rencana penyehatan 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 51 

Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada 

Perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau 

seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, 

dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi Tingkat 

Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 

Tingkat Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,   

dan/atau sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha. 

 

BAB IX 

SANKSI 

 

Pasal 52 

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan  dalam Pasal 

2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 4 

ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 

14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, 

Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan 

ayat (3), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), 

Pasal 33 ayat (1), pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan 

ayat (6), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat 

(5), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat 
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(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 43, Pasal 44 ayat 

(1) , Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 46, Pasal 

47, Pasal 48 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 49 ayat 

(1), Pasal 50 ayat (2)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

ini dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau 

seluruh kegiatan usaha; dan/atau 

c. pencabutan izin usaha. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara bertahap. 

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menambahkan 

sanksi tambahan berupa: 

a. larangan  untuk  memasarkan  produk  asuransi 

untuk lini usaha tertentu; 

b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi 

pengendali, direksi, atau dewan komisaris pada 

Perusahaan; 

c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang 

saham atau yang setara dengan pemegang saham, 

dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk 

koperasi, pada perusahaan perasuransian; 

dan/atau 

d. larangan bagi direksi, dan/atau dewan komisaris, 

untuk menjadi pemegang saham, pengendali, 

direksi, dan/atau dewan komisaris, pada 

perusahaan perasuransian. 

 

Pasal 53 

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan 

izin usaha: 

a. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain; 

atau 

b. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif secara 

bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), 

dalam hal Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang 
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dari 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan hasil 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dinilai membahayakan 

bagi pemegang polis atau tertanggung. 

 

Pasal 54 

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) 

huruf a atau huruf b dikenakan sanksi tambahan berupa 

denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar 

Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) 

untuk setiap laporan. 

(2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) 

dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif 

sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 

 

BAB X  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 55 

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap 

Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang 

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi dan berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 

tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi, dinyatakan tetap sah dan 

berlaku. 

(2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab 

dikenakannya sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 56 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 

berlaku: 

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

304, Tambahan Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   

Nomor 5994), dinyatakan tidak berlaku bagi    

Perusahaan;  

b. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi 

Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5754), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan; 

dan 

c. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang 

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5994), dinyatakan 

masih tetap berlaku bagi Perusahaan sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan ini. 

 

Pasal 57 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 

 

 

 



- 46 -  

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 
Yuliana 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Februari 2018 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

ttd 

 

WIMBOH SANTOSO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Februari 2018 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 15 

 

 



 


