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S$rat P€rnptaan tslreksi

fang$ an fieberlanfutan
Tdnrn 2021

Kami yang bertanda tangan dibaw*tt ini menyatakan bahwa :

o Telah mengevaluasi Laporan Keberlanjutan Tahun IOZL.
o Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keberlanjutan Tahun 2OZL.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
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BAB I

STRATEGI KEBERLANJ UTAN

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dengan berlakunya Peraturan otoritas Jasa Keuangan (poJK) No.5upoJ K.o3/2ll7.tentang
Penerapan Laporan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan
Perusahaan Pubtik , maka PT. Berdikari tnsurance menyusun Rencana Aksi Keuangan
Keberlanjutan (RAKB) sebagai pedoman penerapan keuangan berketanjutan. Keberadaan
RAKB diharapkan mampu menggambarkan porto folio jangka panjang perusahaan guna
membangun kinerja terbaik Perusahaan dalam masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.

Tujuan Keuangan Berkelanjutan

Dalam mendukung aksi keuangan berkelanjutan, visi, misi, dan strategi bisnis keuangan
berkelanjutan yaitu :

. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan Asuransi Umum yang handal dan profesional, terpercaya dan

terdepan di lndonesia sebagaitonggak kemajuan lndonesia yang Berdikari.

. Misi Perusahaan

untuk mencapaivisi perusahaan tersebut, misi perusahaan adarah :

' Memberikan layanan dan perlindungan yang terbaik dan professional bagi
stakeholder pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

' Membangun kinerja terbaik sebagai keunggulan ekonomi tndonesia

' Memilikitanggung jawab secara profesional dan proposional dalam menciptakan
rasa aman atas harta benda investasi pelanggan.

' Memiliki lingkungan kerja yang baik, menghargai karyawan dan memberi nilai
tambah serta kinerja yang berkesinambungan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
kepatuhan dan nilai-nilai kemitraan.

' Membangun secara terus menerus etos kerja, kebersamaan, 'toyalitas dengan
tetap berpegang teguh pada Good Corporate Governance (GCG) dan Regulasi.



o Mernbangun Budaya kerja yang dinamis, anti korupsi, nepotisme kepada seluruh
karyawan

Strategi Bisnis Perusahaan

Strategi Perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis adalah dengan terus-menerus
memperbaiki tata kelola, menggiatkan kembali marketing perusahaan baik di pusat

maupun di Cabang-Cabang dan Kantor-kantor Unit Pemasaran (KUP), serta
mengembangkan sistem di$tal untuk mendekatkan / memudahkan hubungan
tertanggung atau calon tertda,sgung dengan Perusahaan.
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BAB II

IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN

. Aspek Ekonomi

Perusahaan memiliki 9 (sembilan)jenis asuransi (Line of Business Product) yaitu :

. AsuransiPengangkutan
o Asuransi Rangka Kapal

o Asuransi Uang

o Asuransi Kebakaran

o Asuransi Kendaraan Bermotor
. Asuransi Rekayasa

. Asuransi Kecelakaan Diri

. Asuransi Bonding

. Asuransi Personal Accident Plus (PA +)

o Asuransi Aneka

Pendapatan premi bruto perusahaan untuk tahun 2O2L berdasarkan Laporan Auditted
sebesar Rp. 12.944,356.348,-, dalam hal ini perusahaan masih terus meningkatkan
pelayanan dengan melakukan pendekatan terhadap instansi-instansi Pemerintah dan
perusahaan-perusahaan swasta nasional, serta calon tertanggung perorangan. Melakukan
pendekatan terhadap unit-unit usaha mikro serta meningkatkan kerjasama yang baik
dengan para.agen asuransi.

. Aspek Sosial.

Perusahaan selama ini menjalan program kemitraan dengan memelihara hubungan baik
dan menjaga komitmen.

Perusahaan memiliki mitra dan tertanggung sebagai berikut :

Jumlah Tetanssuns 202L
Badan Hukum 4.597

Non Pemerintah 829

Mitra
Broker 24

Agen I
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. Aspek Lingkungan Hidup

Selama tahun 2021

' Perusahaan berhasll melakukan beberapa aksi keuangan berkelanjutan dalam aspek
lingkungan hidup dan dampak efisiensi biaya tahun }OZL, dimana biaya tahun 2021 sebesar

Rp. 18.561.180.354,-, mengalami penurunan Rp. 2.084.950.579,- atau 11,23% dari biaya

tahun 2020 sebesar Rp. 20.787.372.294,-.

Kegiatan 202t 2020
Konsumsi Listrik Rp. 855.954.789,- Rp. 694.845.820.-
KonsumsiAir RP. L76.227.400- Rp. 170.019.115,-
Pemakaian'Kertas Rp. L84.575.207,- Rp. 179.430.890,-

lrlLf



BAB !I!

PROFIL PERUSAHAAN

Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Berdikari lnsurance didirikan dengan nama Far East lnsurance Company Ltd

berdasarkan akta no Ztt tanggal 24 Novemberl953 dari Elisa Pondaag, SH, riotaris di

Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik lndonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-3258.AH.01.01 tanggal 14 Juni 20L3.
Nama Perusahaan telah beberapa kali berganti nama semula Far East lnsurance Company
Ltd menjadi PT. Maskapai Asuransi Timur Jauh kemudian menjadi PT. Berdikari lnsurance
Company, selanjutnya berdasarkan akta no. 1 tanggal 1 Juni 1999 dari Yani Lindrawaty
Wibawa, S.H, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan nama dari
PT. Berdikari lnsurance Company menjadi PT. Berdikari lnsurance.

Pemegang Saham

Direksidan Komisaris

Nama Pemegang Saham
Pemegang

Saham

Pengendali
Kepemilikan Saham

Rupiah Persentase

PT TEHATE PUTRATUNGGAL
PT TEHATE

PUTRATUNGGAL 110.s00.000.000,00 86,33%
PT BERDIKARI (Persero) 17.500.000.000.00 L3,67%

Total 128.000.000.000.00 L00,00%

Nama Direksi Jabatan Nama Komisaris Jabatan
JS Simatupang, SH

Budi Santoso

Direktur Utama

Direktur Keuangan

SDM & Umum

Heru Julianto Juwono
MT
Bustamam

Dr. Finaldi
SJ.K.Haznam

Eric Hermawan

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris lndependen

Komisaris lndependen



Akta Pendirian : No. 2ll Tanggal 24 November 1953
Bidane Usaha : Asuransi Kerugian

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 1
Telepon :021-3841339
Email : ho@berdikariinsurance.com
Website : www. berd ikariinsurance.com

lnformasi Umum

Alamat Kantor Cabang

Alamat Kantor Pemasaran

Kantor Pemasaran Alamat
Mataram Jl. Langkao No. 36 E Mataram

Branch Office AIamat
Cabans Utama Jl. Medan Merdeka Barat No L
Cilegon Komp. Pondok Cilegon lndah Blok KK-2 No. 10 Cilegon
Bandune Jl. Cihampelas No. 39 Bandung
Semaranq Komp. Perkantoran Jurnatan, Jl. Suari B/51
Surabava lkan Mungsing Vlll No. 22 Surabava
Denpasar J Pulo Buru No. 4A Denpasar

Medan J Guru Patimpus No. 1 K Medan
Palembans J Veteran No. 73 EF Palembane
Bandar Lampung J Laksamana Malahavati No. 62 Bandar Lampuns
Pekanbaru J Jenderal Sudirman No. 229 Pekanbaru
Padang J Veteran No. 35 Padane
Batam Komp. Ruko Panbil Blok C No. 17 Lt ll KomersialArea

Muka Kuning Batam

Makassar Jl. Adiyaksa Baru Ruko Jamrud ll Blok J 10 Makassar
Manado Jl. Toar No. 49 Beringin Wenang Manado
Balikpapan Ruko Mall Fantasi Blok AB 3 No. 31 Kel. Damai

Balikpapan
Baniarmasin Jl. Ahmad Yani No 129 Baniarmasin



Lingkup Usaha Asuransi

o AsuransiPengangkutan

Memberikan faminan terhadap tertanggung atas kerugian/kerusakan barang yang

dipertanggungkan dan biaya yang timbul akibat bahaya yang tercantum dalam
polisyang terjadi selama pengangkutan.

. Asuransi Rangka Kapal

Memberikan jaminan atas resiko yang timbul dan menimpa kapal akibat kecelakaan

serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

o Asuransi Uang

Bentuk asuransi yang menjamin kerugian dan kehilangan atas uang akibat terjadi resiko
yang menimpa objek pertanggungan baik pada saat diperjalanan maupun dalam

tempat penyimpanan.

. Asuransi Kebakaran

Menjamin kerugian dan kerusakan akibat terjadinya kebakaran atau risiko perluasannya

antara lain gempa bumi, banjir dan angin topan yang menimpa objek pertanggungan.

. Asuransi Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor atau yang

berkepentingan terhadap kerugian yang timbul secara fisik pada kendaraan bermotor,
serta kerugian terhadap tuntutan hukum yang harus dibayar oleh pemilik atau

pemegang kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga (yang mengalami kerugian akibat

kesalahan pemilik kendaraan).

Asuransi Rekayasa

Menjamin kerugian atas resiko terjadinya kerugian atau kerusakan atas proyek

bangunan dan mesin-mesin selama masa konstruksi, pemeliharaan, pengujian, serta

kerugian akibat tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Asuransi Kecelakaan Diri

Memberikan jaminan kepada tertanggung yang menderita kecelakaan dan cacat.

Jaminan asuransi ini dapat diberikan kepada tertanggung perorangan ataupun group.



AsuransiBondlng

Jaminan sebagai surety:,k#sda'pertrttik proyek (obligee), bahwa pelaksana proyek

{principle) akan menydesaik*n kewijibannya kepada pernilik proyek.

Asuransi PersonalAccident Plus (PA +l

Jaminan kepada keluarga'1&ng ditinggalkan pelunasan atas pinjaman kepada institusi
atau lembaga keuangan iito y*ng bersangftutan meninggat dunia.

. AsuransiAneka

Meliputi asuransi general publik liability, fidelity guarantee, burglary, workers
co m pen sati on, em p toyer/s li ab i I ity, golfers li ability.

#



BAB IV

PENJELASAN DIREKSI

. Kebijakan

Kebijakan Keberlanjutan dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan yang

dijelaskan secara rinci strategi maupun sasaran secara simultan dan komprehensif

sehingga tujuan dari keberlanjutan dapat tercapai

Arah kebijakan Perusahaan

Arah kebijakan Perusahaan meneruskan arah kebijakan sebelumnya dengan tambahan

pengembangan teknologi informasi, sebagai berikut :

. Mempertahankan pemegang polis yang sudah berjalan.

. Mencari pos-pos penutupan baru dengan memperhatikan sektor-sektor

ekonomi mana yang menjadiarah pembangunan ekonomi nasional.

. Menurunkan tingkat Claim Ratio.

. Pembangunan sektor Teknologi lnformasi sedemikian rupa sehingga Perusahaan

. tetap mampu eksis dan berperan aktif di dalam industri perasuransian yang

mengarah kepada bisnis berbasis aplikasi/ digital, melalui kerjasama dengan

berbagai pihak.

. PenerapanKeuanganBerkelanjutan

Strategi p'enca paian target Secara internal, Perusahaan menggiatkan

kembali marketing, antara lain dengan

mencari tenaga marketing baru, dan

melakukan pembekalan kepada seluruh

Cabang dan KUP melalui pengarahan

pada Rapat Kerja yang diikuti oleh

seluruh Pimpinan Cabang dan KUP.

Perusahaan juga menggiatkan kerjasama

dengan pihak luar terkait dengan bisnis

berbasis jeja rin g/di gita L



Seeara eksterna!, perusahaan

menggandeng perusahaan lain yang

berkecimpung di bidang aptikasi/digital

dan yang mempunyai akses ataupun

kerjasama dengan provider

telekomunikasi dan/atau bekerjasama

dengan perusahaan lain yang bisnisnya

berbasis jejaring. Namun demikian

Perusahaan masih tetap menjalankan

kegiatan usaha yang selama ini

dijalankan, berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan

izin usaha yang telah diberikan oleh

Otoritas Jasa Keuangan. Dengan

demikian diharapkan Perusahaan dapat

mencapai target yang telah ditetapkan,

namun tetap pada koridor tata-kelola
yang baik.

t'1}



BAB V

TATA KELOTA KEBERLANJ UTAN

' Tugas Penanggung Jawab penerapan Keuangan Keberlanjutan

Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan

serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar sesuai ketentuan dalam
Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Direksi membentuk
Komite, Komite tersebut terdiri dari Komite Kebijakan, Komite lnvestasi dan
Komite Pengembangan Produk. Dalam melaksanakan pengelolaan, Direksi juga

didukung oleh struktur manajemen yang efektif termasuk satuan kerja
Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit rntern, dan sekretaris perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan
Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada
Direksi terkait kebijakan yang diambil serta memastikan bahwa perusahaan

melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi. Hasil Pengawasan dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan
dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi. Dalam menjalankan
tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk komite, yang ketuanya berasal
dari anggota Dewan Komisaris. Komite tersebut terdiri dari Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite tata Kelola yang
mendukung pelaksanaan fungsi penBawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dan
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.



. Pentembangan Kompetensiyang Dilaksanakan

Jenis Pelatihan Jumlah Peserta

Risk Manajemen 5 orang

Aktuaria 2 orang

Underwriting 3 orang

Penjelasan Mengenai Prosedur Dalam Mengidentifikasi, Mengukur, Memantau,
Mengendalikan Resiko atas penerapan Keuangan Berketanjutan

Perusahaan melakukan prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau
dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan keberlanjutan yang berkaitan
dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Manajemen risiko juga diterapkan
secara terintegrasi dalam setiap tahapan proses bisnis yang ada dalam
perusahaan. Setiap unit kerja melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan
dan pengendalian atas setiap risiko yang merekat dalam proses kerja.

Kebijakan Whistleblowing

Pentingnya Kebijakan Whistleblowing meningkatkan dan mempertahankan
kesesuaian perilaku karyawan, dimana ini merupakan bagian dari pengendalian
internal, khususnya dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan
Perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. perusahaan sedang merancang
Kebijakan Whistleblowling dalam rangka memberikan sarana bagi pihak-pihak
yang. mengetahui adanya fraud dan ingin melaporkannya kepada manajemen
perusahaan.


