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Nama Perusahaan

PT Asuransi Jiwa Nasional

Alamat

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 3A. Jl. Jenderal
Gatot Subroto. No. 38. Jakarta Selatan 12710, DKI, Indonesia

Telepon

021-29181999

Faksimili

021-29181997

Surel

corp.sec@nasionallife.co.id

NPWP

82.184.140.0-012.000

SKDP

KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017

Pemegang Saham

Nilai Kepemilikan (Dalam Rupiah)
153.450.000.000
PT Nasional Investindo Perkasa
1.550.000.000
PT Nasional Niaga Abadi

Total Rp 155.000.000.000
Persentase Kepemilikan
99,00%
PT Nasional Investindo Perkasa
1,00%
PT Nasional Niaga Abadi

Total 100,00%
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Internal Audit

08128035945

082110375710

suharyono.hadisumarno@nasionallife.co.id

bahtiar.sidabutar@nasionallife.co.id

Jakarta, 20 April 2022
PT Asuransi Jiwa Nasional

Kukuh Prihadi
Direktur Utama

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

Suharyono Hadi Sumarno
Direktur Kepatuhan

Laksmi Dewi
Direktur
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Tentang Perusahaan

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Asuransi Jiwa Nasional berdiri dengan diterbitkannya
surat ijin usaha di bidang asuransi jiwa sesuai Surat
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: Kep-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.
Kepercayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut
merupakan langkah awal perusahaan untuk menjadi
perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Nasional memiliki tenaga professional
yang memiliki keahlian dan komitmen tinggi untuk
menciptakan produk dan memberikan layanan yang
terbaik untuk pemegang polis dan peserta asuransi. Para
pemangku kepentingan (Stake holder) dari PT Asuransi
Jiwa Nasional juga selalu berkomitmen untuk bisa bergerak
selaras mendorong perusahaan terus bertumbuh menjadi
lebih besar.
Pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir
membuat beberapa perubahan besar dalam cara
hidup masyarakat, dalam bekerja, berkomunikasi, dan
bagaimana setiap individu berusaha menjaga dirinya
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dan memiliki jaring pengaman untuk keselamatan dan
keberlanjutan kehidupannya. Pandemi yang terjadi
membuat perekonomian global sempat terseret ke titik
rendahnya, diikuti oleh lingkungan industri, usaha, dan
konsumsi yang menurun. Industri asuransi sendiri, sempat
terpengaruh. Kondisi pandemi yang terjadi membuat
kebanyakan masyarakat semakin menyadari bahwa
perlindungan sangat diperlukan dalam kehidupan yang
semakin dipenuhi oleh ketidakpastian.
Perusahaan menyadari pentingnya keselarasan dengan
konsep Environmental, Social, Governance (ESG) sebagai
tanggung jawab perusahaan terhadap keberlangsungan
lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan
sendiri. Perusahaan memandang bahwa setiap individu
dan organisasi, memiliki andil, walau dalam tingkatan dan
cara yang berbeda bisa berpartisipasi untuk kelestarian
lingkungan, untuk bisa memberi manfaat kepada
masyarakat, dan untuk seluruh unsur dalam perusahaan
agar bisa beroperasional dengan mempertimbangkan tata
kelola yang baik.

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

VISI

Menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terpercaya dan terpilih.

zz Meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pengelolaan
perusahaan sesuai tata kelola yang baik (Good Corporate
Governance) dengan mengutamakan keuangan berkelanjutan.

MISI

zz Menjaga kesehatan dan mengoptimalkan pelayanan perusahaan
serta meningkatkan daya bersaing dengan perusahaan asuransi
lain melalui produk inovatif dengan teknologi terkini.

INOVASI

Perusahaan terus menerus melakukan pengembangan gagasan dan
terobosan demi kesempurnaan proses kerja dan hasil yang lebih baik.

PELAYANAN YANG OPTIMAL

NILAI-NILAI
PERUSAHAAN

Perusahaan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan
terbaik melebihi yang diharapkan konsumen sesuai kaidah dan etika
bisnis jasa keuangan.

INTEGRITAS

Perusahaan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dapat dipercaya,
dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Integritas
ditanamkan perusahaan di dalam organisasi dari tingkat yang rendah
sampai ke tingkat yang tertinggi.

Nilai-nilai Perusahaan, khususnya Inovasi dan Integritas
juga mendasari sikap Perusahaan dalam mengambil peran
dalam menyikapi Keuangan Berkelanjutan. Perusahaan
menyadari bahwa salama ini telah terjadi dampak
lingkungan akibat pembangunan dan kegiatan ekonomi
yang berlangsung. Salah satu dampak lingkungan yang
terasa adalah terjadinya perubahan iklim, di masa yang
akan datang, diperkirakan dalam satu atau dua dekade
mendatang kemungkinan akan terjadi pemanasan bumi.
Pemanasan ini akan menyebabkan beberapa dampak
lingkungan, seperti: kenaikan permukaan laut, peningkatan
suhu temperature, kekeringan, yang akan berdampak
lanjutan. Hal ini harus disikapi dengan: perubahan
kebijakan dan pergantian teknologi. Pemanasan yang

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

terjadi juga memiliki risiko keuangan, seperti kerusakan
asset, dan gangguan pada rantai pasokan atau energi.
Perusahaan setuju dan mulai mencoba untuk menetapkan
inovasi, untuk mulai berperan dalam keuangan
berkelanjutan, sesuai dengan kapasitasnya, walaupun
dimulai dari hal-hal yang kecil. Perusahaan akan
mendorong inovasi dan mobilisasi sumber daya dalam
implementasi ekonomi hijau untuk terus dilakukan.
Perusahaan juga berkomitmen untuk sejalan dengan
kebijakan pemerintah dan regulator untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung sinergi antara investasi serta
penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan yang
hijau.
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Tentang Perusahaan

SKALA ORGANISASI

Perusahaan meyakini saat ini beroperasional dengan
jumlah karyawan yang optimal sesuai dengan skala bisnis
saat ini. Pandemi yang masih terjadi selama 2021, bahkan
dengan tingkat penyebaran dan kefatalan yang tertinggi
selama kuartal dua dan kuartal tiga, menyebabkan
perusahaan harus menahan untuk berkembang
secara agresif. Industri dan pasar yang menurun, dan
upaya perusahaan untuk menjaga SDM nya membuat
perusahaan mempertahankan jumlah karyawan yang
ada, yaitu 44 orang. Sepanjang tahun 2021, perusahaan
menyesuaikan dengan peraturan terkait kondisi pandemi
Covid-19 untuk pengaturan kehadiran karyawan di kantor,
dan pemberian vitamin dan pemeriksaan berkala sebagai
upaya pencegahan penyebaran di lingkungan Perusahaan.
Perusahaan sebagai organisasi juga terus berkembang
menyesuaikan dengan bertumbuhnya bisnis perusahaan,
di masa yang akan datang perusahaan terus mencari
“the right man on the right place” untuk mengisi posisiposisi dalam perusahaan yang memang dibutuhkan
sesuai dengan kapasitas bisnis, rencana bisnis, dan juga
menyesuaikan dengan peraturan serta kondisi terbaru.
Setiap departemen dan fungsi memiliki agenda pertemuan
rutin dan yang bersifat non rutin sesuai dengan kebutuhan
pengambilan keputusan untuk situasi kondisi yang sedang
terjadi.
Setiap tingkat dalam organisasi, dari departemen dan
individu, memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP),
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lingkup pekerjaan setiap individu yang terus dimonitor
dan dievaluasi untuk memastikan alur pekerjaan dan
fungsi dalam organisasi bisa berjalan lancar dan sesuai
dengan proses bisnis perusahaan dan perkembangan
kondisi industri.
Perusahaan terus melakukan pengembangan di sarana
dan prasarana untuk kelancaran operasional dan
keseluruhan bisnis perusahaan. Tata letak kantor diatur
secara sederhana dengan berfokus terhadap kordinasi,
baik dalam fungsi yang sama, ataupun antar fungsi yang
berbeda, dan juga pengawasan terhadap hubungan dan
jaringan yang ada dalam organisasi. Perusahaan juga
tidak berencana untuk membuka kantor cabang namun
menggantikan dengan peranan tenaga pemasar yang
aktif dan teknologi yang memungkinkan kebutuhan arus
informasi bisa berjalan dua arah.
Organisasi melihat bahwa setiap individu adalah bagian
dari keseluruhan organisasi yang ikut berperan serta
dalam pertumbuhan organisasi sesuai dengan fungsi dan
peranannya masing-masing. Sebagai sebuah perusahaan,
maka setiap karyawan adalah aset yang harus berjalan
sesuai dengan koridor perusahaan, dari pengetahuan,
keahlian, dan tingkah laku. Perusahaan juga melihat
bahwa setiap karyawan memiliki potensi dan hak yang
sama untuk bisa berkembang dan mendapatkan pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya, sesuai
dengan fungsi dan koridor perusahaan.
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REKANAN PERUSAHAAN

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya
tidak bisa berdiri sendiri dan bekerja sama dengan
sejumlah pihak. Pihak-pihak ini menyediakan barang dan
jasa untuk keperluan operasional kegiatan perusahaan.
Misalnya, perusahaan penyedia ruang kantor perusahaan,
yaitu: Jamsostek. Perusahaan pemasok komputer dan
piranti terkait teknologi informasi Juga perusahaan
pemasok kebutuhan peralatan perlengkapan kantor serta
logistik kantor.
Perusahaan juga bekerja sama dengan perusahaan lain
dalam hal terkait investasi perusahaan, namun dengan
panduan agar proses pemilihan dan portofolio investasi
tetap selalu sejalan dengan kebijakan perusahaan serta
rutin melakukan rapat komite investasi. Perusahaan
juga mendapat pandangan dan opsi untuk investasi
dari perusahaan lain, selama tahun 2021, ada beberapa
penawaran investasi yang berdasarkan proyek energi
terbarukan.
Perusahaan selalu melakukan seleksi yang ketat untuk
mendapatkan mitra/ pemasok yang terpercaya dan unggul
untuk bisa memberikan keuntungan dan efisiensi bagi
perusahaan. Perusahaan juga memastikan bahwa setiap
kerjasama dengan perusahaan lain, baik sebagai mitra/
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pemasok selalu mengacu pada perundang-undangan dan
regulasi yang berlaku. Perusahaan mitra/ pemasok yang
telah terikat kerja sama dengan perusahaan (PT Asuransi
Jiwa Nasional) wajib memenuhi peraturan perusahaan,
nilai-nilai perusahaan dan etika yang berlaku di internal
perusahaan.
Salah satu yang sudah dilakukan ialah bekerjasama dengan
salah satu perusahaan teknologi untuk Customization Dan
Sewa Software Aplikasi Asuransi Jiwa Individu, Kumpulan,
General Ledger, Unit Link telah berlangsung sejak tahun
2018. Kerjasama yang dilakukan dimaksudkan untuk
penyederhanaan proses dan kustomisasi infrastruktur
serta sistem dalam upaya mendukung pelayanan yang
sederhana, cepat dan efektif di Back Office. Perusahaan
percaya bahwa penyederhanaan arus proses bisnis
akan berpengaruh ke administrasi yang lebih sederhana
dengan administrasi dalam format digital, mengurangi
penggunaan kertas (paperless) yang lebih ramah
lingkungan ke depannya.
Perusahaan juga mencoba untuk memberikan pemahaman
secara terus menerus terhadap semua peserta, dan calon
peserta akan penerapan keuangan keberlanjutan.
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13

01

Tentang Perusahaan

PERUBAHAN SIGNIFIKAN SELAMA PERIODE PELAPORAN

Selama periode pelaporan, perubahan yang perlu
dilaporkan terkait perubahan dan penyesuaian
seiring dengan masih tingginya tingkat penyebaran
Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Dalam menjalankan operasionalnya perusahaan selalu
mengikuti panduan dan regulasi yang berlaku dengan
mengedepankan upaya pencegahan untuk internal
Perusahaan.

PRINSIP KEHATI-HATIAN

PT Asuransi Jiwa Nasional selalu berdasarkan prinisip kehati-hatian dan Good Corporate Governance untuk memastikan
perusahaan selalu sejalan dengan peraturan dan regulasi. Hal ini juga untuk mengurangi risiko pelanggaran terhadap
peraturan yang akan merugikan perusahaan sendiri dengan terjadinya risiko dan akibat dari yang ditimbulkannya.
Perusahaan membentuk komite berikut:

1

2

Komite
Audit

Komite
Pemantau
Risiko

3
Komite
Investasi

4
Komite
Pengembangan
Produk

5

6

Satuan
Kerja
Manajemen
Risiko

Satuan
Kerja
Kepatuhan

Selain membentuk komite sesuai dengan fungsi, perusahaan juga terus melakukan peningkatan kemampuan SDM
terkait Komite dengan pelatihan dan sertifikasi keahlian yang sesuai kebutuhan.
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PENGHARGAAN DAN KEPATUHAN

Perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan standar baku yang berlaku di bidang usaha
perasuransian. Hal ini dari segi tata kelola maupun praktik
bisnis secara umum. Pelaporan yang sesuai dengan format
dan waktu yang ditentukan.

Selama tahun 2021, perusahaan mendapat sejumlah
penghargaan, hal ini membuktikan bahwa PT Asuransi Jiwa
Nasional bisa beradaptasi dan masih bisa tumbuh walau
terpengaruh adanya pandemi Covid-19. Penghargaan yang
berhasil diraih PT Asuransi Jiwa Nasional selama 2021 adalah:

PT Asuransi Jiwa Nasional meraih predikat “SANGAT
BAIK” pada penghargaan Infobank 22nd Insurance Award
2021 yang diselenggarkan oleh majalah Infobank dengan
kategori “Perusahaan Asuransi Jiwa Berpremi Bruto
dibawah Rp. 250 Miliar”.

PT Asuransi Jiwa Nasional meraih predikat “Best Life
Insurance 2021” pada penghargaan Insurance Award
Media Asuransi 2021 yang diselenggarakan oleh majalah
Media Asuransi dengan kategori “Best Life Insurance
Ekuitas Rp100Miliar-Rp250miliar”.
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Tata Kelola Perusahaan

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sejalan dengan misi perusahaan “Meningkatkan kinerja
dan mengoptimalkan pengelolaan perusahaan sesuai tata
kelola yang baik (Good Corporate Governance) dengan
mengutamakan keuangan berkelanjutan”, bahwa tata
kelola perusahaan yang baik adalah cara perusahaan
dalam berkegiatan, beroperasional untuk bisa mencapai
tujuannya. Perusahaan ingin mewujudkan dunia usaha
yang sehat, bersih, transparan, dan bertanggung jawab. PT
Asuransi Jiwa Nasional berkomitmen untuk berpartisipasi
secara aktif untuk menerapkan prinsip dasar penerapan
tata kelola perusahaan yang baik dalam aktivitas kerjanya
secara konsisten dan berkesinambungan.

Pelaksanaan dan pengawasan untuk Good Corporate
Governance sendiri dipandu oleh Departemen Kepatuhan
yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Kepatuhan untuk memastikan kepatuhan Perusahaan
dalam kegiatan dan aktivitas usahanya sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian
dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Komite dan satuan kerja terkait juga berperan aktif
memantau dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/
POJK.05/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Bagi Perusahaan Perasuransian.

Perusahaan memandang tata kelola yang baik (Good
Corporate Governance) adalah sebuah proses yang
berkesinambungan. Proses ini harus melibatkan seluruh
bagian dalam perusahaan dengan tidak terkecuali dari
setiap fungsi dan tingkatan.

Perusahaan juga telah meyusun Pedoman Tata Kelola yang
Baik (Good Corporate Governance) untuk menjadi acuan
dari penerapan prinsip tata kelola yang baik bagi seluruh
karyawan PT Asuransi Jiwa Nasional yang isinya mengatur
secara garis besar mengenai:

1
2
3
4
5
6
7

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris.
Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal
Perusahaan.
Rencana strategis perusahaan.
Kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan yang transparan
Penerapan kebijakan remunerasi
Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola
teknologi informasi
Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.

Perusahaan menyadari bahwa industri perasuransian
adalah industri dinamis yang tidak terlepas dari industri
keuangan lain dan sektor usaha secara keseluruhan.
Sehingga penerapan dan pelaksanaan tata kelola yang
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baik (Good Corporate Governance) dalam perusahaan
perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang menyesuaikan dengan
perkembangan situasi dan kondisi industry asuransi terkini.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai wadah
bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan
(Stakeholders) untuk menyampaikan pendapat mereka
secara formal berdasarkan informasi dan laporan
yang ada. Pendapat tersebut sebagai masukan bagi
pemegang saham lain, direksi, dan komisaris. Jika
disetujui maka akan menjadi panduan bagi perusahaan
di waktu yang akan datang. RUPS dalam perusahaan
sendiri bisa merupakan RUPS tahunan ataupun RUPS

1
Menyampaikan
laporan tahunan
yang telah
ditelaah oleh
Dewan Komisaris
untuk mendapat
persetujuan RUPS.

2

3

Menetapkan
penggunaan
laba, dalam
hal perseroan
mempunyai saldo
laba yang positif.

Memutuskan mata
acara lainnya
dari RUPS yang
telah diajukan
sebagaimana
mestinya dengan
memperhatikan
ketentuan
Anggaran Dasar.

RUPS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS juga merupakan
alat untuk kolaborasi yang solid antar stakeholders,
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luar biasa. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan
sewaktu-waktu
berdasarkan
kebutuhan
untuk
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
diluar materi raapt tahunan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
RUPS tahunan untuk hal-hal yang perlu dibahas dan
diputuskan secara periodik. RUPS boleh diajukan oleh:
Dewan Komisaris atau pemegang saham. Tujuan RUPS
sendiri, antara lain:

4
Memberikan
perluasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
anggota Direksi
atas kepengurusan
dan Dewan
Komisaris atas
pengawasan yang
telah dijalankan
selama tahun buku
yang lalu, sejauh
tindakan tersebut
tercermin dalam
laporan tahunan
dan laporan
keuangan yang
disetujui dan
disahkan oleh RUPS.

karena hal tersebut merupakan kunci dalam pelaksanaan
keuangan berkelanjutan.
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Tata Kelola Perusahaan

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ yang bertanggungjawab
untuk melaksanakan fungsi pengawsan atas pengelolaan
Perseroan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan
Komisaris melakukan komunikasi secara ruting dengan
Direksi dan komite-komite dibawah pengawasananya
baik mellui pertemuan maupun melalui laporan. Dewan
Komisaris juga memberikan saran mengenai masalah-

masalah yang berkaitan dengan manajemen. Dewan
Komisaris juga dapat diberikan kewajiban-kewajiban lain
oleh RUPS. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan
Komisaris melapor kepada Rapat Umum Pemegang
Saham.Tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak boleh
dan tidak dapat berubah menjadi tugas pelaksanaan
(eksekutif) yang merupakan kewenangan Direksi.

Berikut susunan dan jumlah Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Nasional:
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Nama Lengkap

Dimas Teguh Mulyanto

Jabatan

Komisaris Utama

Uji Kemampuan dan Kepatuhan

KEP-422/NB.11/2017

Tanggal Pengangkatan oleh RUPS

19 Juli 2017

Kewarganegaraan

Indonesia

Nama Lengkap

Dani Hamdani

Jabatan

Komisaris Independen

Uji Kemampuan dan Kepatuhan

KEP-410/NB.11/2017

Tanggal Pengangkatan oleh RUPS

19 Juli 2017

Kewarganegaraan

Indonesia
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PT ASURANSI JIWA NASIONAL

DEWAN DIREKSI

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan,
agar sejalan dengan maksud, tujuan, visi, dan misi
Perusahaan. Direksi juga mewakili Perusahaan, baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pada tahun 2021
anggota Direksi Perusahaan sebanyak 3 orang, terdiri dari
Direktur Utama, dan dua Direktur lainnya. Seluruh anggota
Direksi telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa

Keuangan dan jumlah anggota Direksi telah memenuhi
POJK No 73/POJK.05/2016. Dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugasnya, Direksi membentuk Komite
Investasi, Komite Pengembangan Produk, dan Komite
lainnya sesuai dengan fungsi dan regulasi. Rapat Direksi
dan Rapat Komite dilakukan berdasarkan ketentuan yang
setiap hasilnya didokumentasikan dalam risalah rapat.
Keputusan ataupun hasil rapat dilaksanakan dengan
pemantuan untuk evaluasi dan tindak lanjutnya.

Berikut susunan dan jumlah Dewan Direksi PT Asuransi Jiwa Nasional:

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

Nama Lengkap

Kukuh Prihadi

Jabatan

Direktur Utama

Uji Kemampuan dan Kepatuhan

KEP-424/NB.11/2017

Tanggal Pengangkatan oleh RUPS

19 Juli 2017

Kewarganegaraan

Indonesia

Nama Lengkap

Suharyo Hadi Sumarno

Jabatan

Direktur Kepatuhan

Uji Kemampuan dan Kepatuhan

KEP-423/NB.11/2017

Tanggal Pengangkatan oleh RUPS

19 Juli 2017

Kewarganegaraan

Indonesia

Nama Lengkap

Laksmi Dewi

Jabatan

Direktur

Uji Kemampuan dan Kepatuhan

KEP-414/NB.11/2017

Tanggal Pengangkatan oleh RUPS

19 Juli 2017

Kewarganegaraan

Indonesia
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Kebijakan dan Strategi Perusahaan

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Visi dan misi adalah panduan bagi Perusahaan dalam
merencanakan kebijakannya untuk menjadi Perusahaan
asuransi jiwa nasional yang terpercaya dan terpilih.
Terpercaya berarti Perusahaan harus selalu meningkatkan
komunikasi dan pelayanannya untuk bisa memberi yang
terbaik bagi pemegang polis. Terpilih berarti perusahaan
harus memiliki keunggulan produk yang didukung oleh
kesehatan tata kelola perusahaan. Perusahaan dalam
melaksanakan kegiatannya juga selalu berpegangan
terhadap nilai-nilainya, yaitu: inovasi, pelayanan yang
optimal, dan integritas dari setiap fungsi dalam perusahaan.
Kebijakan Perusahaan untuk 2021 sendiri adalah mengejar
momentum pertumbuhan perusahaan, baik dari sisi pangsa
pasar, pertumbuhan pendapatan premi, peningkatan
investasi, dan belanja modal untuk meningkatkan efisiensi
kinerja. Selama tahun 2021 yang lalu, terjadinya gelombang
dua pandemi Covid-19 dan pembatasan yang cukup massif
berdampak terhadap dunia usaha dan industry asuransi.
Tahun 2021, walaupun pandemi Covid-19 masih terjadi,
bahkan dengan tingkat penyebaran dan keparahan yang
lebih kuat, namun perusahaan sendiri lebih bisa bereaksi.
Pertumbuhan perusahaan
tersebut harus diikuti
dengan terjaganya kesehatan perusahaan. Perusahaan
merencanakan meningkatkan pangsa pasar dengan
membidik organisasi atau perusahaan lain yang selama
ini memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan
asuransi sesuai dengan kebutuhannya. Perusahaan
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meningkatkan pendapatan premi dengan lebih menyasar
ke asuransi kumpulan, bersinergi dengan produkproduk baru dari Perusahaan. Investasi sebagai salah
satu sumber pendapatan perusahaan juga ditingkatkan
dengan meningkatkan investasi yang ada. Sementara
penyempurnaan di infrastruktur Teknologi Informasi secara
berkesinambungan adalah
keharusan sesuai dengan
perkembangan industri dan rencana perusahaan untuk bisa
lebih efisien dan optimal. Teknologi Informasi juga akan
membuat masyarakat dan nasabah semakin mudah untuk
mengakses dan memilih produk asuransi/ proteksi dari
Perusahaan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Perusahaan
dalam
menjalankan
operasionalnya
tetap memperhatikan manajemen risiko, manajemen
investasi,kepatuhan dengan senantiasa menjaga tingkat
kesehatan keuangan yang dipersyaratkan regulator.
Perusahaan berkewajiban menjaga rasio solvabilitas,
kecukupan investasi, dan kesehatan keuangan untuk bisa
lebih baik.
Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang terjadi di
seluruh dunia, selama tahun tahun 2020 dan 2021 membuat
perusahaan harus beradapatasi dalam menetapkan
kebijakan Perusahaan. Terjadinya pandemi Covid-19
membuat Perusahaan juga harus fokus untuk bertahan
(defensive), menjaga kesehatan perusahaan, selain mengejar
pertumbuhan, dimana nasabah ataupun perusahaan
rekanan juga terpengaruh oleh pandemi yang terjadi.

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

PENJELASAN DIREKSI

Manajemen PT Asuransi Jiwa Nasional menyadari
bahwa untuk perusahaan bisa menjalankan kegiatannya
dengan berkesinambungan dan mencapai keuangan
berkelanjutan maka Perusahaan harus berdasarkan dan
menjalankan 3P, yaitu People, Profit, Planet. Konsep 3P
sendiri berkembang menjadi konsep ESG (Environmental,
Social, Governance).
Perusahaan menyadari bahwa lingkungan (Enviromental)
adalah tempat perusahaan beroperasional dan tumbuh.
Perusahaan harus bisa selaras dengan lingkungan,
menjaga dan melestarikan lingkungan. Perusahaan
secara aktif, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,
memberikan pemahaman terhadap karyawannya untuk
isu lingkungan dan efisiensi energi yang secara langsung
ada dalam aktifitas di perusahaan. Tujuan perusahaan
bahwa perlahan nantinya pola pikir ramah lingkungan
(go green) akan menjadi pemahaman setiap pihak dalam
perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Perusahaan
belajar dari pandemi yang terjadi, bahwa ke depannya
cara kerja yang lebih terdigitalisasi akan menjadi
tren dan kebutuhan perusahaan. Hal ini akan lebih
berdampak positif terhadap lingkungan. Hal ini juga
yang menjadi dasar perusahaan untuk terus memperbaiki
dan meningkatkan system Teknologi Informasi untuk
operasional perusahaan yang lebih efisien dan paperless.
Perusahaan adalah bagian dari masyarakat (Social)
yang berarti perusahaan juga memiliki tanggung
jawab kepada masyarakat. Perusahaan menyadari
bahwa industri asuransi saat ini mengalami penurunan
tingkat kepercayaan dari masyarakat seiring dengan
beberapa permasalahan yang terjadi yang berdampak
terhadap industri Keuangan, khususnya industri asuransi.
Perusahaan aktif berpartisipasi dengan sosialisasi untuk

meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap
industri Keuangan, dan asuransi lebih spesifiknya.
Perusahaan menyadari bahwa masih banyak masyarakat
yang belum bisa mengakses informasi terhadap jasa
Keuangan dan asuransi. Selain berpartisipasi untuk
meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat, perusahaan
juga berpartisipasi untuk mencegah penyebaran pandemi
Covid-19 selama tahun 2021 dengan beroperasional
sesuai peraturan yang berlaku dan upaya pencegahan
langsung dalam lingkungan internal perusahaan.
Perusahaan juga terus berusaha untuk bisa beroperasional
secara optimal, efisien, dan sehat. Ketiga hal dasar
ini menjadi dasar perusahaan beroperasional dengan
tata Kelola yang baik (Good corporate governance).
Hal ini penting tidak hanya agar bisa menghasilkan
keuntungan yang merupakan motif dasar perusahaan.
Namun, dengan motif tersebut, perusahaan akan selalu
beroperasional dengan ritme yang lebih cepat, model
yang lebih efisien, dan juga perusahaan akan selalu
memperbaiki proses usahanya. Keuntungan juga menjadi
dasar untuk keberlangsungan Perusahaan, dengan bisa
menghasilkan keuntungan yang bertumbuh, perusahaan
akan memberi nilai lebih dari setiap periode kepada
pemangku kepentingan Perusahaan (Stakeholders).
Perusahaan dalam mengejar keuntungan juga harus
selalu berdasarkan prinsip kehati-hatian, kesehatan, dan
berdasarkan rambu perundang-undangan dari regulator
yang telah ada. Perusahaan memandang bahwa Profit
adalah hasil dari proses bisnis yang harus dijalankan
dengan tata kelola yang baik (good corporate governance)
dan transparansi, serta integritas seluruh unsur dalam
Perusahaan untuk memberikan pelayanan yang optimal
dengan inovasi yang terus menyesuaikan diri dengan
kebutuhan dan industri.

Social

Governance
Environmental

PT ASURANSI JIWA NASIONAL
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Kebijakan dan Strategi Perusahaan

STRATEGI KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Sesuai rencana bisnis yang ditetapkan perusahaan sejalan
dengan keuangan berkelanjutan, maka perusahaan dalam
rencana bisnisnya tetap mendukung untuk memasarkan
produk mikro, seperti perlindungan jiwa bagi nelayan
yang mengikuti program Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap tentang penyelenggaraan kegiatan Bantuan
Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Perusahaan juga bekerja
sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Saat
ini, sumber premi terbesar masih dari produk asuransi
kumpulan sehingga dapat meminimalkan penggunaan
kertas polis. Proses penawaran pada group bisnis
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dilakukan melalui sistem internal untuk meminimalkan
penggunaan kertas, yang hanya akan menerbitkan
seluruh dokumen kerjasama setelah final. Penerbitan
polis dan klaim di masa yang akan datang juga akan
menjadi format digital. Perusahaan juga berencana
untuk terus meningkatkan kerjasama dengan lembagalembaga yang memiliki dampak dan pengaruh sosial
terhadap masyarakat, namun lembaga ini memiliki akses
yang terbatas untuk mendapatkan proteksi asuransi.

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir,
telah mempengaruhi cara kerja perusahaan menjadi lebih
bersinergi dengan teknologi informasi, tanpa adanya
kehadiran fisik karyawan di kantor. Metode pemasaran
juga terpengaruh dengan dibatasinya pertemuan fisik,
sehingga lebih dibantu oleh penggunaan teknologi
informasi. Perusahaan telah menjalankan semua hal ini
sepanjang tahun 2021 dan meyakini akan berpengaruh
positif secara tidak langsung terhadap kehidupan sosial
setiap karyawannya, kondisi lingkungan dan pemakaian
sumber energi.

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

Sepanjang tahun 2021, seiring dengan terjadinya Pandemi
Covid-19, Perusahaan memberi porsi terbesar di people,
karena penyebaran virus mengancam kehidupan manusia,
termasuk karyawan dan pihak terkait Perusahaan.
Sementara perusahaan juga berusaha menjaga agar
kondisi perekonomian yang terdampak Pandemi, tidak
terlalu mempengaruhi kinerja Perusahaan.
Laporan keberlanjutan 2021 adalah laporan yang kedua
untuk PT. Asuransi Jiwa Nasional sesuai dengan POJK
No. 51/POJK.03/2017 bahwa perusahaan asuransi harus
melaporkan keuangan bekerlanjutan setiap tahunnya.
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Kinerja Aspek Berkelanjutan

TUJUAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan
menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan agar bisa
berjalan selaras dengan prinsip people, profit, planet.
Perusahaan memahami dan menjalankan kegiatan usaha
dengan kepedulian akan Environment, Society, Governance
(ESG). Bahwa kegiatan Perusahaan bisa berparstisipasi dan
berperan dalam ketiga faktor Keuangan Berkelanjutan
tersebut. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan akan
memberikan manfaat bagi perusahaan dan seluruh
stake holder industri asuransi. Pelaksanaan Keuangan
berkelanjutan oleh Perusahaan juga akan memberikan
manfaat bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

Perusahaan memiliki rencana 5 (lima) tahunan, dan
memfokuskan beberapa tujuan terkait keuangan
berkelanjutan untuk tahun 2021 adalah:
zz Pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian Standar
Operasional Prosedur dengan Aksi Keuangan
Berkelanjutan
zz Pelaksanaan edukasi internal terkait Aksi Keuangan
Berkelanjutan
zz Pengembangan SDM untuk Aksi Keuangan
Berkelanjutan

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP (ENVIROMENTAL)

Perusahaan beroperasional dengan efisien dan optimal.
Seiring dengan bertambahnya usia perusahaan, skala
bisnis dan kompleksitas lingkup usaha perusahaan
juga terus bertumbuh. Perusahaan berkomitmen untuk
berkontribusi
terhadap
keberlanjutan
lingkungan
dengan terus mengadakan sosialisasi dan himbauan
untuk penghematan energi (listrik) dan penghematan
penggunaan kertas.
Perusahaan juga menyadari bahwa meningkatnya
kompleksitas data dan dinamika informasi harus bisa
ditangani oleh system teknologi informasi yang dimiliki
untuk mendukung operasional perusahaan. Sehingga
system teknologi informasi juga menjadi fokus perbaikan
dan pengembangan untuk digitalisasi sehingga membuat
penggunaan kertas semakin sedikit (paperless) di
masa yang akan datang. Sepanjang 2021, perusahaan
menggunakan 165 rim kertas. Sementara sepanjang tahun
2020, perusahaan menggunakan 118 rim. Kenaikan jumlah
kertas yang digunakan perusahaan berkaitan dengan
membaiknya bisnis dan proses bisnis perusahaan di tahun
2021 dibandingkan tahun 2020.
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Proses bisnis adalah aktivitas yang perusahaan terus
perbaiki untuk bisa lebih efisien dan ramah lingkungan.
Salah satu cara perusahaan adalah dengan meningkatkan
peranan penggunaan Teknologi Informasi (TI). Perusahaan
merencanakan menggunakan teknologi “cloud” yang
nantinya akan lebih hemat energi dan ramah lingkungan
dengan menekan penggunaan kertas. Penggunaan listrik
dalam proses bisnis terus dijaga perusahaan agar dalam
tingkatany yang efisien, dengan operasional terpusat
yang sesuai dengan skala bisnis perusahaan, maka saat ini
perusahaan menggunakan energi dengan cukup hemat.
Selama tahun 2021, tingkat kehadiran karyawan di kantor
mengalami kenaikan seiring dengan adanya penurunan
tingkat penyebaran Pandemi Covid-19. Kenaikan kehadiran
ini mengakibatkan adanya kenaikan pemakaian listrik dan
kertas. Saat ini, perusahaan coba mengidentifikasi dan
mengontrol kedua hal tersebut.
Divisi investasi adalah bagian penting dari Perusahaan
sebagai salah satu divisi yang berpengaruh terhadap aset,
pertumbuhan, kesehatan, dan keuntungan perusahaan.

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

Perusahaan
menerapkan
prinsip
ïnvestasi
yang
bertanggung jawab. Bahwa investasi yang dilakukan oleh
Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung,
akan berdampak terhadap keberlanjutan, baik lingkungan,
perusahaan, dan masyarakat. Selama ini, perusahaan
menerapkan kebijakan konservatif untuk penempatan
investasi perusahaan, dengan alokasi yang terfokus
dengan berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah
disepakati dan tertulis. Perusahaan juga secara periodik
setiap bulannya mengevaluasi penempatan investasinya
sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang terjadi.
Perusahaan mencoba menerapkan prinsip berkelanjutan
dalam kebijakan investasinya. Perusahaan melakukan
evaluasi (screening) negatif terhadap asset ataupun
rekanan untuk investasinya. Apakah operasional atau
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ekspansi perusahaan tujuan investasi berdampak negatif
terhadap lingkungan? Sepanjang tahun 2021 Perusahaan
memilih untuk investasi di sektor jasa keuangan, dan
properti. Perusahaan lebih ketat untuk investasi di
perusahaan dengan sektor yang secara langsung bisa
mempengaruhi lingkungan, seperti pertambangan,
industri, dan perkebunan.. Perusahaan terbuka untuk
peluang penempatan investasi di pasar modal pada
perusahaan yang tergabung dalam perusahaan ramah
lingkungan dalam indeks Sri Kehati, dan juga instrument
investasi lain yang lebih ramah lingkungan, seperti
green bond, dan instrument lain. Perusahaan meyakini
bahwa kedepannya semakin banyak Perusahaan lain dan
instrument investasi yang semakin hijau (go green) dengan
membawa manfaat untuk kehidupan orang banyak.
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KINERJA ASPEK SOSIAL (SOCIAL)

Sepanjang tahun 2021, dengan masih terjadinya
Pandemi Covid-19, Perusahaan selaras dengan kebijakan
pemerintah dengan pembatasan untuk mengurangi
risiko penyebaran Covid-19. Perusahaan juga melakukan
penyesuaian dengan pembatasan jumlah karyawan
yang kerja dari kantor, meniadakan pertemuan dan
acara yang mengikutsertakan kehadiran fisik, dan juga
Perusahaan mendukung pemeriksaan serta penyuntikan
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vitamin di lingkungan Kantor sebagai langkah preventif
dan mendeteksi sedini mungkin risiko kemungkinan
penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Perusahaan.
Perusahaan melaksanakan program Work from Home,
sebagai bagian dari pembatasan, dan mengurangi interaksi
yang memungkinkan penyebaran virus Covid-19 lebih
cepat. Semua usaha yang dilakukan perusahaan untuk
melindungi karyawan sebagai asset yang harus dijaga.
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Investasi yang dilakukan oleh Perusahaan adalah
mempertimbangkan manfaat yang didapat oleh
masyarakat lebih luas. Perusahaan memiliih untuk
sektor jasa, keuangan, dan perusahaan properti karena
Perusahaan meyakini bahwa sektor tersebut secara tidak
langsung akan lebih memberi manfaat ke masyarakat
banyak.
Perusahaan menyadari bahwa inklusi dan literasi
masyarakat terhadap industri Keuangan masih rendah
sehingga
perusahaan
ikut
berpartipasi
dengan
mengadakan acara yang bertujuan untuk meningkatkan
literasi keuangan masyarakat. Perusahaan mengadakan
sosialisasi perencanaan keuangan kepada ibu siswa pada
tanggal 30 November 2021 di Bojong Kulur, Kecamatan
Jatiasih, Bogor, Jawa Barat. Sosialisasi ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman kepada ibu murid mengenai
pengelolaan keuangan keluarga agar mereka terampil
dalam mengatur keuangan sesuai dengan prioritas
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dan tujuan keuangan keluarga. Selain secara langsung,
perusahaan mencoba meningkatkan digitalisasi untuk
komunikasi, perusahaan mencoba untuk meningkatkan
inklusi keuangan masyarakat dengan penggunaan media
sosial untuk edukasi dan pengenalan perusahaan kepada
masyarakat.
Perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan akses
perlindungan (proteksi) kepada seluruh masyarakat,
khususnya pihak atau organisasi yang selama ini
mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses dan
perlindungan dengan memiliki polis asuransi. Perusahaan
meyakini bahwa setiap organisasi ini juga memiliki dampak
sosial yang besar bagi individu anggotanya. Perusahaan
terus mendukung program Pemerintah, yaitu: Jendral
Perikanan Tangkap untuk Bantuan Premi Asuransi Nelayan
(BPAN). Perusahaan juga bekerja sama dengan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara dan Angkatan
Darat untuk dalam program asuransi.
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KINERJA ASPEK TATA KELOLA (GOVERNANCE)

Perusahaan telah menunjuk pejabat khusus untuk
keuangan berkelanjutan, yang mengikuti sosialisasi dan
seminar yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
dalam format Webinar. Perusahaan juga terus melakukan
sosialisasi internal agar semua karyawan dari berbagai
tingkat memahami dan dengan penuh kesadaran ikut
berpartisipasi untuk keberlanjutan yang dilaksanakan
dalam Perusahaan. Khususnya dari hal kecil yang bisa
dilakukan para karyawan agar selaras dengan lingkungan.
Posisi dalam perusahaan hampir semuanya sudah terisi
agar bisa menjalankan proses bisnis yang sesuai dengan

pertumbuhan perusahaan. Posisi ini juga agar proses
pengawasan perusahaan bisa berjalan, khususnya
pelaksanaan tata kelola yang baik sesuai dengan
panduan, per undang-undangan dan regulasi yang ada.
Perusahaan juga terus mengembangkan produk baru
yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Diharapkan ke
depannya produk ini bisa menjadi opsi bagi masyarakat
ataupun organisasi yang memiliki keterbatasan akses
informasi ataupun produk proteksi asuransi.

PRODUKSI TAHUNAN (DALAM JUTA RUPIAH)

Produksi

Perubahan

76.665,84
75.859,57
62.018,71

101%
50.683,04
50%

30.899,67

1.06%

-18%
2017

2018

2019

2020

2021
2017

Sepanjang perusahaan berdiri, produksi perusahaan
relatif stabil. Selama tahun 2021, produksi perusahaan
cenderung tetap, salah satunya adalah karena kejadian
pandemi Covid-19, yang menyebabkan penurunan di
sektor usaha dan industri serta pembatasan-pembatasan
yang diberlakukan. Adanya kebijakan pembatasan
berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan, khususnya
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2018

2019

2020

2021

pemasaran yang dibatasi, bahkan hampir ditiadakan
untuk pertemuan fisik secara mempengaruhi kegiatan
pemasaran. Perusahaan optimis di masa yang akan
datang semakin baik sejalan dengan pemuihan situasi
dan kondisi Pandemi Covid-19 paska program vaksinasi
diberlakukan yang menjadi game changer dalam Pandemi
Covid-19.
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PENDAPATAN DAN LABA BERSIH PERUSAHAAN (DALAM JUTA RUPIAH)
Pendapatan/Penjualan

Laba/Rugi Bersih

107.419,40

12.031,61

85.081,39
63.731,11
50.628,93

5.454,72
3.368,94

25.110,39
501,54
2017

2018

2019

2020

2021

Salah satu sumber pendapatan dan keuntungan bagi
perusahaan adalah dari investasi. Selama tahun 2021,
pasar keuangan mulai pulih setelah tahun 2020 terkoreksi
cukup dalam. Hal ini berpengaruh terhadap investasi

1.460,40

2017

2018

2019

2020

2021

yang dilakukan oleh perusahaan, nilai dan hasil investasi
perusahaan mengalami kenaikan yang cukup besar
dibandingkan tahun 2020.

ASET DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN (DALAM JUTA RUPIAH)
Total Aset

Total Kewajiban

374.138,50
296.589,00
254.091,99
237.879,50
202.382,38

196.304,73

80.917,56

130.705,75
91.675,33

46.880,84
2017

2018
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2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021
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Perusahaan masih berhasil mencatat pertumbuhan total
asset selama tahun 2021, dengan total asset lebih dari
374 milliar rupiah. Pertumbuhan asset tersebut juga
diikuti oleh pertumbuhan kewajiban yang cukup besar

dibandingkan tahun 2020. Perusahaan ikut mendukung
program relaksasi yang dilaksanakan Pemerintah karena
Pandemi Covid-19. Kewajiban Perusahaan juga bertumbuh
seiring dengan asset perusahaan yang naik.

PENDAPATAN DAN LABA BERSIH PERUSAHAAN (DALAM JUTA RUPIAH)

RASIO

2017

2018

2019

2020

2021

Rasio Pencapaian Solvabilitas

1023,04%

909,51%

818,78%

569,48%

386,50%

Rasio Kecukupan Investasi

548,43%

214,47%

226,49%

196,72%

289,07%

Rasio Likuiditas

766,43%

432,72%

337,33%

315,35%

289,32%

Rasio Perimbangan Hasil
Investasi dengan Pendapatan
Premi Neto

29,08%

16,34%

96,90%

40,31%

66,31%

Rasio Beban

28,70%

88,19%

180,61%

99,62%

128,17%

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan untuk sektor
usaha, khususnya juga industri asuransi. Beberapa
rasio Perusahaan melihatkan bahwa Pandemi Covid-19
juga mepengaruhi Perusahaan. Rasio pencapaian
Solvabilitas sebesar 386,50%, masih di atas yang di
syaratkan.
Rasio kecukupan investasi mengalami kenaikan ke
289,03%. Kedua rasio ini terpengaruh oleh kondisi
pasar yang mulai mengalami pemuihan sehingga
investasi dan asset Perusahaan mengalami kenaikan.

Perusahaan selalu menjaga agar rasio-rasio penilaian
kesehatan dan kinerja berada di atas batas yang ditentukan
oleh regulator. Perusahaan bertujuan untuk menjaga rasio
tersebut untuk tetap stabil demi kesehatan dan kinerja
Perusahaan.
Rasio keuangan dan kesehatan merupakan salah satu
alat bagi perusahaan untuk mengidentifikasi diri dan
mengenali resiko sesuai dengan pedoman tata Kelola
yang baik. Perusahaan berhasil mendapatkan beberapa
penghargaan seperti yang telah disebutkan.

TANTANGAN

Tantangan Perusahaan yang utama adalah memberikan
pemahaman dan menjadikan kebiasaan ramah
lingkungan (go green) sebagai bagian dari budaya kerja di
Perusahaan. Sehingga hal-hal kecil yang biasa dilakukan
oleh karyawan sampai hal besar selalu mengingat dan
mempertimbangkan akan lingkungan (environmental),
masyarakat (social), dan tata kelola (governance)
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Tantangan yang lain adalah digitalisasi, perubahan
sistem operasional yang lebih mengandalkan Teknologi
Informasi (TI) untuk mengurangi penggunaan kertas.
Selain penggunaan internal diharapkan polis dalam
bentuk fisik ke depannya bisa dirubah menjadi digital
(soft copy). Polis dalam bentuk digital ke depannya
diharapkan bisa diikuti oleh klaim yang dokumennya
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bisa diterima dalam bentuk softcopy juga. Selain polis
dan klaim, semua dokumen internal terkait proses bisnis
diharapkan bisa dijadikan softcopy menjadi bagian dalam
system yang terintegrasi. Dalam melaksanakan kegiatan

pemasaran dan komunikasi kepada lingkungan internal
dan pihak eksternal juga meningkatkan penggunaan
teknologi sesuai dengan perkembangan jaman sekarang.

RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Beberapa risiko yang mungkin akan ada karena penerapan
Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
zz Risiko reputasi yang mungkin terjadi karena polis
yang diterbitkan dalam bentuk softcopy belum bisa
diterima bahkan diragukan kekuatan hukumnya
oleh nasabah. Mencegah risiko ini maka Perusahaan
harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait
keabsahan polis dalam bentuk digital.
zz Risiko Administrasi. Dalam melaksanakan fungsinya,

antar bagian harus lebih terkordinasi agar alur
dokumen lebih rapi untuk mengurangi pemakaian
kertas yang ditunjang oleh sistem IT yang lebih
terintegrasi.
zz Risiko Tata Kelola, ada opini bahwa Perusahaan
mengabaikan dan kurang peduli terhadap
Environment,
Society,
Government,
sehingga
Perusahaan harus berkomitmen dan konsisten dalam
menerapkan Keuangan Berkelanjutan.

KEGIATAN PRIORITAS KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN
2021

KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021

TARGET KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian SOP dengan
AKB

Terdapat peraturan dan SOP yang sejalan dengan AKB

Pelaksanaan edukasi internal terkait AKB

Pemahaman dan implementasi AKB dalam lingkungan
internal

Pengembangan SDM untuk AKB

Peningkatan kompetensi untuk pejabat penanggung
jawab implementasi AKB
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Perusahaan telah melaksanakan rencana hal tersebut di
atas dengan penyesuaian sesuai situasi dan kondisi adanya
pandemi Covid-19 yang mengharuskan perusahaan
meletakkan kesehatan karyawan dan kesinambungan
operasional sebagai prioritas.
Peninjauan dan penyesuaian SOP dengan Aksi Keuangan
Berkelanjutan dalam proses bisnis perusahaan yang
tidak langsung bersinggungan dengan lingkungan maka
diwujudkan dalam penguatan dan pengembangan system
Teknologi Informasi demi proses bisnis yang lebih efisien
dan ramah lingkungan. Perusahaan juga terus mendukung
keseimbangan inklusi keuangan dan dinklusi digital serta
antara literasi keuangan dan literasi digital.

Pelaksanaan edukasi internal mengenai Aksi Keuangan
Berkelanjutan sudah disosialisasikan secara tidak langsung
terhadap seluruh lingkungan internal perusahaan. Adanya
penjadwalan kehadiran karyawan dan pembatasan
untuk berkumpulnya karyawan sehingga untuk edukasi
dilakukan bertahap.
Pejabat penanggung jawab khusus yang menangani
keuangan berkelanjutan mengikuti sosialisasi dan edukasi
yang diadakan melalui webinar. Khususnya webinar yang
diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tema
keuangan berkelanjutan.

ALOKASI SUMBER DAYA

Selama tahun 2021, Perusahaan lebih memfokuskan untuk
pelaksaan program Keuangan Berkelanjutan ke internal
Perusahaan. Hal tersebut karena pandemi Covid-19
sehingga akan beresiko jika kegiatan yang melibatkan
orang banyak, khususnya dengan pihak luar perusahaan,
tetap dilaksanakan. Program tersebut secara umum
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran setiap unsur
internal Perusahaan akan pentingnya keberlanjutan.
Program lain terkait pandemi Covid-19 untuk memastikan
setiap karyawan mengurangi kontak dengan program
Work from Home (WFH) serta penyuntikan vitamin dan
screening test demi kesehatan karyawan yang akan
berpengaruh ke kesehatan keluarga setiap karyawan
dan berujung ke produktivitas Perusahaan. Perusahaan
juga melibatkan pihak ketiga jika diperlukan untuk
memberikan pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan.
Sumber daya manusia, yaitu karyawan juga menjadi
fokus dari alokasi sumber daya perusahaan. Hal ini sesuai
kebijakan perusahaan agar keuangan keberlanjutan
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bisa menyentuh dan diaplikasikan karyawan sebagai
pelaksana utama dari program keuangan keberlanjutan
di dalam lingkungan Perusahaan setiap harinya.
Penerapan kebijakan paperless sebagai bagian dari
aksi Keuangan berkelanjutan juga harus diikuti oleh
penerapan alur kerja yang mendukung. Alur kerja ini
harus didukung oleh infrastruktur Teknologi Informasi
yang bagus. Selama tahun 2021, Perusahaan terus
meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi agar
mendukung digitalisasi proses kerja. Alokasi dalam
infrastruktur Teknologi Informasi juga sejalan dengan
SOP yang lebih sesuai dengan keuangan keberlanjutan.
Perusahaan melihat bahwa akselerasi ekonomi digital
adalah strategi utama transformasi ekonomi, perusahana
harus bisa terlibat dan menyesuaikan diri dalam
perkembangan dan perubahan yang terjadi. Penggunaan
media sosial sebagai alat bagi perusahaan untuk bisa
melakukan fungsi literasi dan inklusi terus ditingkatkan
oleh Perusahaan.

PT ASURANSI JIWA NASIONAL

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KETERLIBATAN
PEMANGKU KEPENTINGAN
Perusahaan melibatkan setiap unsur internal dalam
Keuangan Berkelanjutan. Beberapa bagian lebih dalam
terlibat sebagai penanggung jawab program. Sedangkan
yang lainnya, tetap juga memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan program Keuangan Berkelanjutan yang
telah disusun sesuai dengan kapasitas dan porsinya.
Perusahaan, meliputi semua unsur internal dari
setiap tingkatan berkomitmen untuk mendukung
dan berpartisipasi dalam Keuangan Berkelanjutan
dengan berdasarkan kesadaran akan bersinergi dengan
llingkungan, masyarakat, dan tata Kelola (Environment,
Social, Governance). Perusahaan mensosialisasikan dan
melaksanakan kebijakan terkait dalam proses bisnis
Perusahaan. Perusahaan juga mensosialisasi pemegang
polis secara terus menerus akan kebijakan terkait

Perusahaan agar secara tidak langsung nasabah bisa
peduli dan ikut terlibat dalam Keuangan Berkelanjutan
sesuai kapasitasnya.
Perusahaan menyadari bahwa komunikasi dan Kerjasama
yang solid antara semua pemangku kepentingan
(stakeholders) adalah kunci bagi berjalannya keuangan
berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan yang telah
dimulai diharapkan akan berdampak lebih besar di masa
yang akan datang. Praktik ESG dan keberlanjutan yang
telah dimulai diyakini akan berpengaruh pada biaya
operasional yang lebih rendah, profitabilitas lebih baik,
dan berujung pada kinerja perusahaan yang baik.
Berikut adalah kewajiban setiap bagian dalam mendukung
pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan:

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

NO.
1
2

3

4

5
6

7
8

PEJABAT

INDIKATOR KEBERHASILAN

Direksi

zz Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Program Aksi Keuangan
Berkelanjutan di Perusahaan secara keseluruhan
Sekretaris Perusahaan
zz Mengelola Program Aksi Keuangan Berkelanjutan di Perusahaan
zz Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara
berkesinambungan dari waktu ke waktu
zz Memonitoring Pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan
Kepatuhan
zz Mempersiapkan format rencana aksi keuangan berkelanjutan serta
support atas penyusunan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
zz Melakukan peninjauan dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan
terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan
Bagian Akuntansi dan Keuangan zz Menyusun anggaran yang dibutuhkan terkait dengan Program Aksi
Keuangan Berkelanjutan termasuk dana untuk pelaksanaan Program
Keuangan Berkelanjutan
zz Memonitoring pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan, dari
sisi keuangan dan penggunaan dana
Aktuaria
zz Meninjau dan memperbarui produk Asuransi jiwa yang dapat
mendukung upaya perusahaan dalam melksanakan keuangan
berkelanjutan
Unit Manajemen Resiko
zz Melakukan Monitoring Risiko aktualisasi Program Aksi Keuangan
Berkelanjutan dan Risiko lainnya terkait penerapan Aksi Keuangan
Berkelanjutan.
zz Mempelajari Risiko rencana dari Program Aksi Keuangan Berkelanjutan
termasuk rekomendasi litigasinya.
Divisi Operasional dan Unit
zz Memahami dan berpartisipasi secara aktif sesuai dengan bagian dan
lainnya
porsinya dalam upaya penerapan program aksi keuangan berkelanjutan
yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Bagian Training
zz Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait program
keuangan berkelanjutan dan pelaksanaan Program keuangan
berkelanjutan untuk seluruh unit kerja Perusahaan
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STRUKTUR ORGANISASI
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RUPS

DIREKTUR UTAMA

INTERNAL AUDIT
(Bahtiar S)
WAKIL MANAJER INVESTASI
(Novendra)
AKTUARIS
(Vera Variha)
TENAGA AHLI MANAJEMEN
(Effin)

DIREKTUR
OPERASIONAL & TEHNIK
(Laksmi Dewi)

DIREKTUR UMUM &
KEUANGAN
(Kukuh Prihadi)

DIREKTUR PEMASARAN
(Kukuh Prihadi)

Operasional

Klaim

Aktuaria

Group Sales &
Marketing 1

Investasi

Keuangan
& Akuntasi
(Vacant)

HR & Umum
(Vacant)

POS

Analis Klaim

Pricing &
Pengembangan
Produk

Group Sales &
Marketing 2

Analis

Keuangan

HR

New Business &
Underwriting

Admin Klaim

Reasuransi

Individual
Marketing

Perdagangan &
Penyelesaian

Akuntansi

Umum

Valuasi &
Reporting

Marketing
Komunikasi

Administrasi

Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan

CS & Fungsi
Layanan
Pengaduan

BillColl
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KOMITE PEMANTAU RISIKO
DEWAN KOMISARIS

KOMITE RENUMERASI
KOMITE AUDIT

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
KOMITE INVESTASI
SEKERTARIS PERUSAHAAN
(Bahtiar S)
HUKUM

DIREKTUR KEPATUHAN
(Suharyono Hadi
Sumarno)

Training

Teknologi &
Informasi

UKK
APU & PPT
(Vacant)

Kepatuhan

Manajemen
Risiko

Fungsi Literasi
Keuangan

Pengembangan
& Pemeliharaan
Sistem

Pelaksana
UKK
APU & PPT

Pelaksana
Kepatuhan

Pelaksana
Manajemen
Risiko

TI Infrastruktur

Analis Bisnis/
Analis Sistem
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