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Mengenal Industri 
Dana Pensiun

Dana pensiun publik merupakan hal yang 
wajib diberikan pemberi kerja kepada 
karyawannya, baik swasta maupun 
pemerintah. Berdasarkan UU no 40/2004 
dan UU no 24/2011 pemberi kerja harus 
mengikut sertakan karyawannya pada BPJS 
Ketenagakerjaan. Sementara untuk pegawai 
pemerintah, berdasarkan mandat dari UU no 
11/1969 pemerintah menyediakan tunjangan 
pensiun untuk pegawai negeri yang dikelola 
oleh Taspen. Sementara untuk anggota TNI/
Polri berdasarkan UU no 11/1966 disediakan 
tunjangan pensiun yang dikelola oleh Asabri.

Pada level kedua, ada tunjangan pensiun 
tambahan yang tidak wajib. Skema pensiun 
ini tidak wajib diberikan oleh perusahaan 
pemberi kerja. Dasar hukumnya adalah UU 
no 11/1992 tentang Dana Pensiun. Perusahaan 
dapat membentuk pengelola dana pensiun 
di perusahaan masing-masing, disebut Dana 
Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Perusahaan 
dengan karyawan banyak seperti Astra 
International, Pertamina biasanya mengelola 
sendiri dana pensiunnya. Mereka memiliki 
pengelola dana pensiun di perusahaan.

Dilihat dari pengelolaan dana, ada dua 
macam. Dana pensiun pemberi kerja dapat 
mengadopsi sistem manfaat pasti atau iuran 
pasti. Pada program manfaat pasti para 
karyawan akan menerima sejumlah dana 
pensiun yang sudah ditetapkan sebelumnya 
menurut formula tertentu. Formula ini 
berbeda-beda dari satu perusahaan dengan 
perusahaan lain. Biasanya, pada formula 
tersebut dikaitkan dengan gaji terakhir, masa 
kerja juga golongan karyawan tersebut. 

Manfaat pasti ini tidak berarti bahwa nilai 
pensiun ditentukan dalam jumlah nominal 
tertentu, melainkan formulanya yang sudah 
dipastikan. Hanya Dana Pensiun Pemberi 
Kerja yaitu dana pensiun yang dikelola 
perusahaan yang dapat memilih skema 
manfaat pasti ini.

Sementara itu, program dana pensiun 
iuran pasti adalah program pensiun yang 
memberikan uang pensiun sesuai dengan 
iuran serta akumulasi yang didapatkan dari 
investasi. Para pekerja memberikan iuran, 
dikelola oleh perusahaan atau lembaga 
keuangan. Dana iuran tersebut diinvestasikan 
pada aset-aset di pasar modal juga aset riil. 
Bagi dana pensiun yang mengambil program 
iuran pasti, investasi ditentukan oleh pendiri 
bersama dengan Dewan Pengawas.

Selain dikelola oleh perusahaan pemberi 
kerja, dana pensiun juga dapat dikelola oleh 
pihak lain di luar perusahaan. Perusahaan 
pengelola dana pensiun itu termasuk dalam 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). 
Perusahaan dapat menitipkan pengelolaan 
dana pensiunnya kepada DPLK ini. Selain 
menerima titipan pengelolaan dana pensiun 
dari perusahaan, DPLK juga menerima 
pengelolaan dana pensiun perorangan.

Lembaga keuangan yang dapat membentuk 
unit DPLK adalah bank dan asuransi. Jika dana 
pensiun pemberi kerja dapat menggunakan 
sistem iuran pasti dan manfaat pasti, untuk 
DPLK hanya diperkenankan menggunakan 
sistem iuran pasti saja.

Bagaimana memanfaatkan pilar pengelola 
dana pensiun tersebut? Seorang pekerja, 
kemungkinan besar akan mendapatkan 
manfaat pensiun dasar dari BPJS 
Ketenagakerjaan. Beberapa perusahaan 
lain juga akan memberikan benefit dana 
pensiun dari perusahaan. Akan tetapi, dua 
benefit pensiun tersebut belum mencukupi 
untuk menutup biaya kebutuhan sehari-hari 
setelah pensiun.

Pilar ketiga, harus disediakan sendiri oleh 
karyawan. Pilar itu adalah investasi sendiri. 
Karyawan harus menyisihkan lagi sebagian 
pendapatannya untuk diinvestasikan 
agar dapat menutupi kebutuhan ketika 
pensiun. Karyawan dapat mengatur sendiri 
investasinya seperti membeli properti yang 
akan disewakan, membeli saham atau reksa 
dana. Dapat juga membuka rekening DPLK 
mandiri, setiap bulan mengiur untuk dapat 
digunakan pada saat pensiun kelak.

Persiapan pensiun yang matang akan 
membuat kita menapaki masa pensiun 
dengan nyaman dan aman. (sumber:tirto.id)

Pengelolaan dana pensiun 
merupakan salah satu 
bagian dari industri di sektor 
jasa keuangan. Sistem 
pensiun di Indonesia terdiri 
atas tiga bagian yaitu dana 
pensiun dasar, dana pensiun 
tambahan, dan dana pensiun 
mandiri.



Jakarta - Kerjasama pihak perbankan dengan 
Asuransi Asei semakin terus ditingkatkan. Hal ini tentu 
diperlukan adanya sosialisasi produk ataupun ‘corporate 
refreshment ’ dari Asuransi Asei terhadap relasi atau 
mitra bisnis.
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Kerjasama Asuransi Asei 
dan BNI untuk 
Pengembangan Trade 
Finance

Tanggal 10 Oktober 2017, bertempat di Gedung 
BNI Kantor Pusat Jakarta diadakan business 
gathering antara Asuransi Asei dan BNI. 

Dalam acara ini diharapkan dapat 
memberikan informasi/input yang 
bermanfaat bagi kedua belah pihak. 
Momentum ini juga dipaparkan beberapa 
produk Asuransi Asei mengenai ‘Trade 

Jakarta - Kerjasama 
Asuransi Asei dengan Bank 
Mandiri dalam kerjasama 
Kontra bank garansi telah 
berlangsung cukup lama. 
Namun dengan adanya 
perkembangan pasar, maka 
diadakanlah addendum 
perjanjian kerjasama ini, 
yang ditandatangani tanggal 
9 Oktober 2017 di Gedung 
Mandiri Kantor Pusat, Jakarta.

Addendum 
Perjanjian 
Kerjasama 
Kontra Bank 
Garansi

Addendum perjanjian kerjasama yang 
ditandatangani oleh Group Head 
Government Intitutional 2 Group Bank 
Mandiri, Bapak Teddy Y Danas, dan Kepala 
Divisi Marketing Asuransi Asei, Bapak Marah 
Kerma Manurung terdapat beberapa butir 
perubahan perjanjian di dalamnya.
Direktur Pemasaran Asuransi Asei, Bapak 
Yunisyaaf Y Arief menyampaikan dengan 
adanya addendum ini kerjasama 
Asuransi Asei dan Bank Mandiri semakin baik. 

Finance’ dimana hal ini dapat 
mendukung kegiatan Trade 
Finance Officer BNI.

Kemasan acara yang informal ini 
membuka jalur komunikasi dan 
diskusi dari pihak Asuransi Asei dan 
BNI sehingga ke depannya dapat 
terus berkembang dan bertumbuh. 

Berita Utama



Depok- PT Asuransi Asei Indonesia atau biasa disebut 
Asuransi Asei, sebagai perusahaan asuransi yang telah lama 
bergerak dalam industri asuransi kerugian turut serta dalam 
memberikan edukasi perasuransian kepada masyarakat. 
Asuransi Asei telah bekerjasama dengan program studi 
Vokasi Universitas indonesia sejak 2013.

Edukasi Asuransi di Program Studi 
Vokasi Universitas Indonesia

Kegiatan
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Asuransi Asei mengemas program edukasi 
tersebut ke dalam ‘Asei Goes To Campus 
(AGTC)’ yang diselenggarakan tanggal 18 
Oktober 2017. Pada tahun 2017 ini, AGTC 
2017 diadakan di Program Studi Vokasi 
Universitas Indonesia. Sekaligus acara ini 
juga merupakan rangkaian program Inklusi 
Keuangan yang dicanangkan oleh OJK.

Pembicara dalam kegiatan ini oleh Plt 
Direktur Utama Asuransi Asei, Bapak 
Riduan Simanjutak. Dan didampingi oleh 
Kepala Divisi Pemasaran, Bapak M Kerma 
Manurung dan Kepala Divisi Underwriting 
Asuransi Keuangan Bapak Wahyu Siswanto. 
Serta sebagai moderator adalah Kepala 
Laboratorium Asuransi Vokasi, Bapak 
Kuncoro Haryo Pribadi, S.Sos, M.Si.
   

Dengan kemasan acara yang menarik, 
sekitar 200-an civitas akademika Prodi 
Vokasi UI hadir dalam acara ini. Materi yang 
disampaikan adalah seputar potret bisnis 
perekonomian Indonesia, prospek bisnis di 
industri asuransi keuangan Indonesia, serta 
kiprah Asuransi Asei dalam bidang asuransi 
keuangan di Indonesia. 

Dari beberapa mahasiswa yang hadir, 
diantaranya antusias memberikan 
pertanyaan terkait bisnis asuransi keuangan 
hingga potensi mahasiswa Vokasi menjadi 
karyawan di Asuransi Asei. 
 
“Acara ini bagus dan seru, serta menambah 
pengetahuan kami sebagai mahasiswa.” 
ungkap Sari Uyun, Mahasiswa Jurusan 
Administrasi & Aktuaria.  
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Seremoni perayaan yang dihadiri oleh 
perwakilan Indonesia Re sebagai induk 
usaha dan Re-Indo Syariah sebagai 
sister company, berlangsung meriah dan 
berkesan.

Perayaan tersebut ditandai dengan adanya 
potong tumpeng dan diwarnai dengan 
menyanyi bersama lagu “Kita Bisa, Kita Pasti 
Bisa”. Lagu tersebut memberi semangat kita 
dengan 32 tahun pengalaman dalam bisnis 
perasuransian, ditahun ketiga ini harus lebih 
baik dalam memberikan pelayanan yang 
lebih baik.

Kegiatan

Usia 3 Tahun, 
dengan Pengalaman 32 tahun

Jakarta - Tepat tanggal 
9 Oktober 2017, 
PT Asuransi Asei Indonesia 
merayakan hari jadinya 
yang ketiga tahun.

3 Tahun Asuransi Asei 
“Semangat Terus Berkarya”



Asei in Action: 
Let’s Do It!! 
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Jakarta- Dalam rangka 
memperoleh langkah 
korporasi yang tepat sasaran/
tepat guna dan benar-
benar siap dilaksanakan/
diimplementasikan, maka PT 
Asuransi Asei Indonesia atau 
Asuransi Asei mengadakan 
‘Spirit Building ’. Kegiatan ini 
berlangsung tanggal 26-27 
Oktober 2017.

Di Pomelotel Jakarta, kegiatan ini dihadiri 
oleh Manajemen Asuransi Asei dan seluruh 
Kepala Cabang Asuransi Asei. Agenda 
yang disampaikan yakni pemaparan update 
laporan keuangan dan laporan produksi 
tahun 2017, serta Forum Group Discussion 
dalam rangka pencapaian RKAP 2017. 

Rangkaian kegiatan Spirit Building ini 
berlanjut dengan rangkaian kegiatan lain 
yakni Team Building dengan tema ‘Asei in 
Action…Do It!!’. 

Team Building yang diikuti oleh sekitar 250-
an pegawai dari Kantor Pusat dan Kantor 
Cabang di tahun ini, merupakan langkah 
percepatan untuk mengejar target akhir 
tahun dan diharapkan mampu memberikan 
semangat baru bagi pegawai dalam 
menyongsong target kinerja tahun 2018.
Digelar tanggal 28 Oktober 2017 di 
Darmawan Park-Sentul Bogor, acara yang 
berlangsung sehari ini berlangsung cukup 
meriah. Di awali dengan adanya sharing 
session hingga permainan kompetisi yang 
berakhir pada final project dari masing-
masing tim.       
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Legal Brief: 
Ketentuan Kerjasama Keagenan
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Pengertian Agen
Agen Asuransi adalah orang yang bekerja 
sendiri atau bekerja pada badan usaha, 
yang bertindak untuk dan atas nama 
Perusahaan Asuransi dan memenuhi 
persyaratan untuk mewakili Perusahaan 
Asuransi untuk memasarkan produk 
asuransi (Pasal 1 Ayat 25 POJK 69/2016). 

Sesuai Pasal 73 Ayat 3 POJK 67/2016, 
Agen yang berbentuk Badan Usaha harus 
berbentuk badan hukum Perseroan terbatas 
atau Koperasi.

Berdasarkan definisi dimaksud Agen 
asuransi adalah perpanjangan tangan 
dari suatu perusahaan asuransi yang 
fungsinya memasarkan produk-produk dari 
perusahaan asuransi tersebut. Ini artinya 
agen terikat dengan satu perusahaan 
asuransi, sedangkan keberadaan Broker/
Pialang Asuransi bersifat membantu 
tertanggung dalam memilih perusahaan 
asuransi termasuk pengurusan proses 
klaimnya dan Pialang Asuransi tidak terikat 
atau tidak berada dibawah kendali suatu 
perusahaan asuransi. 

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 POJK 69/2016 
Perusahaan Asuransi pada Perusahaan 
Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi 
wajib memastikan bahwa Agen Asuransi :

a. Memiliki sertifikat keagenan sesuai 
dengan bidang usahanya; dan

b. Terdaftar di OJK (baik agen perorangan 
maupun agen badan usaha).

Syarat Keagenan
Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 POJK 69/2016 
Perusahaan Asuransi yang menggunakan 
Agen Asuransi paling sedikit wajib  
memenuhi :

a. Melaporkan Agen Asuransinya kepada 
asosiasi yang sesuai dengan bidang 
usahanya; dan

b. Membuat perjanjian secara tertulis 
dengan Agen Asuransi yang memasarkan 
produk asuransinya yang paling sedikit 
mencantumkan:

1. Kode Etik yang ditetapkan oleh 
asosiasi sesuai dengan bidang 
usahanya dalam perjanjian keagenan;

2. Kewajiban Agen Asuransi untuk 
mematuhi kode etik atau sejenisnya 
yang ditetapkan oleh asosiasi 
Perusahaan Asuransi sesuai dengan 
bidang usahanya berikut sanksi yang 
dikenakan pada setiap pelanggaran 
yang dilakukan Agen Asuransi; dan

Perbedaan diantara Agen dengan 
Broker adalah agen bertindak 
untuk dan atas nama Perusahaan 
Asuransi sedangkan broker 
bertindak untuk dan atas nama 
Tertanggung.

Pada 23 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan 
Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut “POJK-69/2016”) dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebut “POJK-
67/2016”), Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, salah satu ketentuan dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dimaksud mengatur tentang penerapan Kerjasama Keagenan. 

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Keagaenan, hubungan Hukum 
yang terjadi adalah hubungan 
kerjasama yang tunduk pada 
Pasal 1338 jo. 1320 KUH Perdata 
dan tidak tunduk pada Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Ketenagakerjaan, 
sehingga Agen tidak dianggap 
sebagai Pegawai dan tidak 
berhak mendapatkan fasilitas / 
hak-hak Pegawai.

3. Jangka waktu penyerahan Premi 
atau kontribusi kepada Perusahaan 
Asuransi atau Unit Syariah pada 
Perusahaan Asuransi memberikan 
kewenangan kepada Agen Asuransi 
untuk menerima Premi atau kontribusi.

Agen Asuransi  yang  terdaftar  di  OJK  
harus  memiliki sertifikat  keagenan  dari  
Lembaga  Sertifikasi  Profesi di  bidang 
perasuransian, dengan terlebih dahulu 
menyampaikan permohonan pendaftaran    
kepada  Asosiasi (Pasal 71 Ayat 3 & 5 POJK 
67/2016).



b. Menyampaikan informasi mengenai 
produk asuransi yang ditawarkan dan 
informasi penting yang terkait dengan 
syarat dan ketentuan polis dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan OJK 
mengenai perlindungan konsumen sektor 
jasa keuangan;

c. Menyampaikan kepada pemegang 
polis, tertanggung, atau peserta atas 
penerimaan atau penolakan surat 
penutupan asuransi dari Perusahaan 
Asuransi kepada pemegang polis/
tertanggung paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak ada keputusan penerimaan 
atau penolakan pertanggungan;

d. menginformasikan dokumen yang 
diperlukan untuk pengajuan formulir 
permohonan penutupan asuransi;

e. Meminta dokumen yang diperlukan untuk 
pengajuan formulir permohonan dan 
dokumen lainnya yang dimintakan oleh 
Perusahaan Asuransi untuk penutupan 
asuransi; 

f. Memastikan pemegang polis/
tertanggung telah mengisi seluruh 
formulir surat permohonan 
pertanggungan asuransi secara 
lengkap sesuai dengan dokumen yang 
disampaikan.

Dalam hal Agen Asuransi tidak lagi menjadi 
Agen Asuransi dari sebuah Perusahaan 
Asuransi, maka sesuai Pasal 17 Ayat 1 
POJK 69/2016 Perusahaan Asuransi, wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memberitahukan kepada pemegang 
polis/tertanggung yang penutupan 
asuransinya dilakukan melalui Agen 
Asuransi tersebut; dan

b. Memberikan informasi Agen Asuransi 
pengganti atau petugas pelayanan 
pelanggan (customer service officer).

Perusahaan Asuransi wajib memberikan 
pengetahuan secara berkelanjutan 
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
tahun mengenai produk asuransi atau 
produk asuransi syariah yang dipasarkan 
termasuk tatacara pemasaran, dan prosedur 

Atas pelaksanaan perjanjian keagenan 
Perusahaan Asuransi bertanggung jawab 
penuh terhadap konsekuensi yang timbul 
dari penutupan asuransi yang dilakukan 
oleh Agen Asuransi bersangkutan (Pasal 16 
Ayat 3 POJK 69/2016).

Perusahaan Asuransi pada Perusahaan 
Asuransi dilarang mengikat perjanjian 
dengan Agen Asuransi yang masih terikat 
perjanjian keagenan dengan Perusahaan 
Asuransi lain yang sejenis.

Dalam hal Perusahaan Asuransi akan 
mengadakan perjanjian kerjasama keagenan 
dengan Agen Asuransi yang masih terikat 
dengan Perusahaan Asuransi lain yang 
tidak sejenis, Perusahaan Asuransi wajib 
memastikan bahwa agen  dimaksud telah 
mendapatkan persetujuan dari Perusahaan 
Asuransi tempat agen dimaksud bekerja 
sebelumnya (Pasal 17 Ayat 1 POJK 
69/2016). Selain hal tersebut Perusahaan 
wajib memastikan bahwa Agen Asuransi 
dimaksud telah menyampaikan Surat 
Pernyataan yang menyatakan:

1. Telah menyelesaikan seluruh 
kewajibannya pada Perusahaan Asuransi 
sebelumnya; dan

2. Tidak melakukan twisting yaitu tindakan 
yang membujuk dan/atau mempengaruhi 
pemegang polis/tertanggung, untuk 
merubah spesifikasi polis yang ada atau 
mengganti polis yang ada dengan polis 
yang baru pada Perusahaan Asuransi 
lainnya, dan/atau membeli polis baru 
dengan menggunakan dana yang berasal 
dari polis yang masih aktif pada suatu 
Perusahaan Asuransi lainnya.

Perusahaan Asuransi yang mengunakan 
Agen Asuransi dalam memasarkan 
produknya wajib memastikan bahwa dalam 
kegiatan pemasarannya, Agen Asuransi 
paling sedikit telah melakukan tindakan 
sebagai berikut:

a. Menyampaikan identitas sebagai wakil 
sah dari Perusahaan Asuransi dengan 
menunjukkan lisensi keagenan yang 
berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang 
diwakilinya;
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pengajuan klaim kepada Agen Asuransi 
(Pasal 20 POJK 69/2016)

Premi / Kontribusi Keagenan
Berdasarkan Pasal 23 POJK 69/2016, dalam 
hal penutupan asuransi dilakukan melalui 
Agen Asuransi, pertanggungan dinyatakan 
mulai berlaku dan mengikat para pihak 
terhitung sejak Premi atau kontribusi 
diterima oleh Agen Asuransi dan/atau 
Perusahaan Asuransi, kecuali dinyatakan 
lain berdasarkan dokumen penutupan 
pertanggungan.

Dalam hal Agen Asuransi menerima 
pembayaran premi dari tertanggung, 
Perusahaan Asuransi wajib memastikan 
bahwa Agen Asuransi telah memberikan 
bukti penerimaan pembayaran Premi 
atau kontribusi kepada pemegang polis/
tertanggung, dalam hal Agen Asuransi 
diperkenankan menerima pembayaran 
Premi atau kontribusi berdasarkan 
Perjanjian Keagenan (Pasal 27 ayat 2 POJK 
69/2016).

Dalam hal terjadinya klaim, Perusahaan 
Asuransi wajib bertanggung jawab 
atas  pembayaran  klaim  atau  manfaat  
yang  timbul apabila Agen Asuransi 
telah menerima Premi atau kontribusi, 
tetapi belum menyerahkannya kepada 
Perusahaan Asuransi, tersebut (Pasal 28 
POJK 69/2016).

Asuransi Asei sebagai Perusahaan Asuransi 
wajib mengimplementasikan dan/atau 
menerapkan ketentuan keagenan dalam 
POJK 67/2016 dan POJK 69/2016 dimaksud 
dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran 
yang berkaitan dengan agen (Perjanjian 
Kerjasama Keagenan). (bagian hukum)


