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STRATEGI KEBERLANJUTAN 

CAR Life Insurance merupakan salah 

satu perusahaan penyedia jasa keuangan 

non bank yang terkemuka di Indonesia, 

memiliki peranan penting dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional serta 

turut berkontribusi pada Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam 

menjalankan perannya, Perusahaan 

banyak memberikan perlindungan kepada 

nasabah-nasabahnya baik dalam hal 

perlindungan kesehatan, jiwa yang 

berimplikasi pada finansial nasabah, 

termasuk kegiatan-kegiatan usaha yang 

berwawasan sosial dan kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. 

CAR Life Insurance merupakan salah 

satu Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional 

dengan total asset senilai 10.12 triliun dan 

menghasilkan pendapatan premium 

sebesar 1.79 triliun pada tahun 2021. 

Perusahaan turut mendorong kesadaran 

dan perlindungan kepada nasabah-

nasabahnya melalui layanan yang 

diberikan melalui 58 kantor layanan yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Tentu dalam 

kegiatannya Perusahaan juga 

menyesuaikan dan menyelaraskan dengan 

kepentingan lingkungan, sosial, dan tata 

kelola yang baik agar tidak menimbulkan 

dampak negatif bagi pembangunan.  

KOMITMEN TERHADAP LINGKUNGAN, 

SOSIAL DAN TATA KELOLA 

Perusahaan berkomitmen untuk 

memastikan agar kegiatan operasional 

Perusahaan senantiasa ramah terhadap 

lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik 

dalam kerangka keuangan berkelanjutan. 

Perusahaan menyadari pentingnya 

menciptakan masa depan yang 

berkelanjutan bagi generasi yang akan 

datang. Perusahaan akan terus berusaha 

untuk memahami kebutuhan pemangku 

kepentingan yang berbeda, dengan tetap 

memperhatikan dampak dari operasional 

Perusahaan terhadap perkembangan 

komunitas dan nasabah yang dilayani. 

RENCANA AKSI KEUANGAN 

BERKELANJUTAN 

Strategi berkelanjutan Perusahaan 

dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan 

Berkelanjutan (RAKB) 2021 yang berisi 

rencana aksi jangka pendek (satu tahun) 

dan jangka panjang (lima tahun). 

Penyusunan RAKB ini sejalan dengan 

amanah yang tertuang dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 

2017 (POJK 51/2017) tentang Penerapan 

Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga 

Jasa Keuangan non Bank (LJK), Emiten, dan 

Perusahaan Publik. 
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VISI :  

Menjadi perusahaan asuransi pilihan nasabah dan menjadi contoh utama perusahan asuransi 

yang konsisten melakukan prinsip keuangan berkelanjutan. 

MISI : 

 Living in Harmony: Mengembangkan perusahaan dengan sumber daya manusia yang 

mendukung kehidupan harmonis dengan lingkungan dan alam. 

 Inspiring Generation: Menciptakan generasi yang memberikan inspirasi untuk 

regenerasi kehidupan berkelanjutan. 

 Fostering Sustainability: Menghasilkan karya yang secara berkesinambungan 

terdepan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan dan alam. 

 Enhancing Progressive Thinking: Menanamkan pemikiran maju dan positif dalam 

memahami pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan hidup untuk kehidupan 

berkelanjutan 

 

TUJUAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KEGIATAN 
PERASURANSIAN 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 Program beasiswa & magang 

 Bantuan sosial 

 Peduli komunitas (donor darah, 

literasi edukasi) 

 Pelestarian lingkungan hidup 

 

Kegiatan Operasional 

 Kantor Ramah 

Lingkungan 

 Automasi & DIgitalisasi 

 Pengelolaan SDM 

VISION  

MISSION 

Pengembangan Kapasitas 

Internal (SDM) 

Penyesuaian Organisasi, 

Manajemen Risiko, Tata Kelola, 

SOP, Infrastruktur 

Meningkatkan pertumbuhan 

premi, hasil investasi melalui 

Produk & Layanan yang 

berkelanjutan 

PRIORITAS 

1 2 3 
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RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN  

 

REALISASI AKSI KEUANGAN KEBERLANJUTAN 

2021 2022 REALISASI

In
it

ia
ti

ve

- Perusahaan masih meningkatkan koordinasi sehubungan 

dengan pengembangan SDM

- Perusahaan telah dan terus mengembangkan berbagai 

sistem, di antaranya: E-pos, I-Care, Mobiss, dan lainnya.

- Perusahaan terus melakukan pembaharuan proses kerja 

yang menitikberatkan pada prinsip keuangan 

berkelanjutan

- Perusahaan konsisten melakukan kegiatan yang 

berprinsip pada keuangan berkelanjutan, di antaranya 

sosialisasi APU-PPT dan menerapkan Tata Kelola yang 

baik (GCG), literasi, perekrutan organik (Career Pro)

- Perusahaan telah menjalankan (TJSL), di antaranya: 

donasi komputer, program vaksinasi, mendukung program 

pemerintah melalui penggunaan aplikasi peduli lindungi 

di area kantor, dan secara rutin memberikan beasiswa.

- Perusahaan rutin melakukan audit terhadap unit kerja 

terutama yang bersifat finansial. Manajemen aktif 

melakukan monitoring dengan meeting2 regular, seperti 

whistle blower

- Pelaporan RAKB dan Laporan Keberlanjutan dikirim 

secara tepat waktu sesuai POJK berlaku

Te
m

a 
U

ta
m

a

- Memperkuat Pengembangan SDM berorientasi Keuangan 

Berkelanjutan

- Penggunaan sarana dan prasarana serta Pengembangan 

informasi teknologi yang mendukung Keuangan 

Berkelanjutan 

- Pengkinian pedoman kerja termasuk SOP yang menitik 

beratkan prinsip keuangan berkelanjutan

- Pelaksanaan kegiatan perusahaan  terkait keuangan 

berkelanjutan

- Implementasi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) 

lanjutan

- Pemantauan proses kerja perusahaan sehubungan dengan 

pelaksanaan keuangan berkelanjutan

- Pelaporan berkala laporan aksi keuangan berkelajutan 

sesuai dengan POJK

Tahap Implementasi Awal

Memperkuat Penyokong Utama Keuangan Berkelanjutan antara lain: SDM, Infrastruktur, Pedoman, Pelaksanaan, 

Pemantauan, & Pelaporan

2019 - 2020 2021 2022 2023 2025

Pengembangan 

Kapasitas Internal 

(SDM)

In
it

ia
ti

ve

- Pembentukan unit 

khusus pengelola 

keuangan berkelanjutan

- Penyusunan pedoman 

Keuangan 

Berkelanjutan

- Pelaksanaan edukasi 

Internal 

- Implementasi target 

dari Alokasi Dana 

Tanggung Jawab Sosial 

& Lingkungan (TJSL)

Te
m

a 
U

ta
m

a

Tahap Implementasi Lanjutan

- Memperkuat Pengembangan SDM berorientasi 

Keuangan Berkelanjutan

- Penggunaan sarana dan prasarana serta 

Pengembangan informasi teknologi yang 

mendukung Keuangan Berkelanjutan 

- Pengkinian pedoman kerja termasuk SOP yang 

menitik beratkan prinsip keuangan berkelanjutan

- Pelaksanaan kegiatan perusahaan  terkait 

keuangan berkelanjutan

- Implementasi Tanggung Jawab Sosial & 

Lingkungan (TJSL) lanjutan

- Pemantauan proses kerja perusahaan 

sehubungan dengan pelaksanaan keuangan 

berkelanjutan

- Pelaporan berkala laporan aksi keuangan 

berkelajutan sesuai dengan POJK

- Mengembangkan pemikiran-pemikiran maju 

dan positif untuk memahami pentingnya 

implementasi lanjutan yang berkelanjutan

- Mengkaji dan membuat produk-produk asuransi 

yang mendukung prinsip berkelanjutan

- Pengembangan SDM tingkat lanjut

- Pelaksanaan berkelanjutan edukasi kepada unit 

kerja dan nasabah terkait dengan perlunya 

menjaga lingkungan hidup

- Berperan Aktif dalam kegiatan yang 

berorientasi pada lingkungan hidup

Memperkuat Penyokong Utama Keuangan 

Berkelanjutan antara lain: Penyesuaian 

Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola 

(Pedoman, Pelaksanaan, Pemantauan, & 

Pelaporan), SOP, Infrastruktur

Tahap Implementasi Awal

- Meningkatkan pertumbuhan Premi, Investasi, & 

hasil lainnya yang berkualitas melalui produk 

produk asuransi unggulan dan investasi yang 

Berkelanjutan

Tahap Persiapan
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REALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL  

 

Perusahaan memiliki beberapa 

rencana tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang masih akan dikerjakan 

berkesinambungan. Kondisi Pandemi 

merupakan salah satu tantangan yang 

mempengaruhi terealisasinya kegiatan-

kegiatan tersebut. Contohnya yaitu, 

banyak kampus yang menjalani belajar dari 

rumah sehingga tidak memungkinkan kami 

untuk mengadakan rekrutmen di Kampus. 

Selain itu efek dari pandemi ini membuat 

kegiatan rutin tahunan seperti donor 

darah harus ditunda, dan juga dana untuk 

pusat kebugaran kantor yang harus kami 

alihkan menjadi dana bantuan Covid-19. 

Maka dari itu Perusahaan akan 

melanjutkan hal-hal yang belum terealisasi 

pada tahun 2022. 

No. Kegiatan
Anggaran 

2021

 Realisasi 

2021 
 Keterangan 

1 Beasiswa untuk Mahasiswa 120,000,000     126,491,625      Untuk 2 orang mahasiswa

2 Beasiswa untuk Anak Karyawan 170,000,000     146,400,000      
Diberikan kepada 56 karyawan yang memiliki anak 

pada level tertentu

3 Rekrutmen di Kampus 20,000,000       -                     
Belum terealisasi karena tidak ada pembelajaran 

tatap muka

4 Bantuan Sosial 100,000,000     160,763,124      

- Pembagian sembako untuk masyarakat sekitar

- Pembagian sembako untuk karyawan

- Acara buka puasa bersama

- Donasi Komputer u/ pendidikan

5 Literasi & Edukasi 30,000,000       -                     
Selama pandemi edukasi dan literasi dilakukan melalui 

webinar; web perusahaan dan medsos

6 Fasilitas Penyandang Disabilitas 25,000,000       -                     Belum Terealisasi

7 Donor Darah 25,000,000       -                     Dibatalkan karena pandemi

8 Ruangan Terbuka Vertical Garden 5,000,000         3,500,000          
Dana realisasi digunakan untuk pembelian pot bunga 

beserta tanamannya

9
Sanitasi & Tempat Sampah Ramah 

Lingkungan
35,000,000       10,680,000        

dana digunakan untuk pembelian 47 unit tempat 

sampah

10
Sistem Kelistrikan Lampu Ramah 

Lingkungan
20,000,000       15,807,000        

- 240 pcs lampu LED

- 124 pcs lampu TL LED

- 10 pcs lampu PLC

11
Pengaturan Pendinginan Ruangan 

Ramah Lingkungan
50,000,000       88,775,000        Pembelian 19 unit AC Inverter

12 AAJI Sportainment 25,000,000       -                     Belum Terealisasi

13
Pusat Kebugaran Area Kantor 

(Dialihkan menjadi dana Covid 19)
200,000,000     247,402,885      

Dialihkan menjadi dana bantuan Covid 19 untuk 

karyawan yang terdampak

14 Vaksinasi 40,000,000       86,426,800        
Vaksinasi Covid 19 IKNB OJK & Vaksinasi untuk 

karyawan dan keluarga karyawan

Total Dana 865,000,000   886,246,434   
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IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN 

1. ASPEK EKONOMI / KINERJA USAHA (BUSINESS PERFORMANCE)  
 

(Dalam Jutaan Rupiah) 
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Pada tahun 2021, Perusahaan 

menghasilkan pendapatan premium 

sebesar 1.8 triliun, jika dilihat pendapatan 

premium ini memang melambat dari tahun 

sebelumnya, dikarenakan sebagai salah 

satu dampak dari masa Pandemi Covid-19 

yang terjadi, sehingga produktivitas 

Perusahaan juga mengalami perlambatan. 

Namun kendati demikian fokus 

Perusahaan pada tahun 2021 adalah 

meningkatkan kapasitas infrastruktur 

untuk mendukung proses kegiatan 

operasional dan pemasaran secara 

elektonik (digital). Dalam masa pandemi 

Covid-19 ini Perusahaan meyakini 

digitalisasi merupakan salah satu solusi 

agar perusahaan dapat memenuhi aspek 

keberlanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan memiliki hasil investasi 

yang baik pada tahun 2021 yakni sebesar 1 

triliun rupiah,  dengan kenaikan hasil 

investasi ini dan Perusahaan juga konsisten 

melakukan beberapa kegiatan efisiensi di 

berbagai sektor sehingga Perusahaan 

masih menghasilkan keuntungan (profit) 

sebesar 182.24 miliar. Profit ini tentu juga 

memberikan kontribusi kepada naiknya 

Aset Perusahaan menjadi 10.23 triliun dan 

ekuitas Perusahaan menjadi  2.96 triliun.  
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ASPEK SOSIAL 

Berpartisipasi dalam Program Vaksin 

Covid-19 IKNB 

Dalam rangka menyambut ulang tahun 

ke-46, Perusahaan menyelenggarakan 

serangkaian kegiatan untuk para nasabah, 

masyarakat, hingga karyawan. Kegiatan ini 

sebagai wujud rasa syukur Perusahaan 

bahwa masih terus dipercaya untuk 

melayani dan melindungi masyarat 

Indonesia selama 46 tahun bahkan di 

masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 

yang hingga kini masih belum sirna. 

Vaksinasi IKNB Untuk Lansia  

Kegiatan pertama, pada tanggal 27 

April 2021 Perusahaan bersama Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) mengadakan kegiatan 

vaksinasi untuk para lansia dalam program 

Vaksinasi Industri Keuangan Non Bank 

(IKNB). Saat ini target Pemerintah untuk 

vaksin lansia adalah 21,5 juta orang, akan 

tetapi baru sekitar 10 persen target yang 

tercapai. Untuk itu, Perusahaan turut 

mendukung program vaksinasi lansia ini 

dengan mengundang para nasabah, 

karyawan, dan juga masyarakat yang  

 

berusia 60 tahun ke atas dan belum 

menerima vaksin Covid-19 untuk divaksin 

di Training Center CAR Life Insurance yang 

berlokasi di kawasan Kemayoran Jakarta. 

Program vaksinasi pemerintah telah 

dilakukan berkelanjutan mulai dari 

prioritas pertama tenaga kesehatan, 

lansia, media, pelayan publik, pelaku 

industri pariwisata, hingga kini UMKM dan 

sektor ekonomi kreatif juga sudah mulai 

mendapat giliran. Namun dari semua 

kategori, kategori lansia memiliki 

tantangan tersendiri. Lansia yang dianggap 

memiliki risiko tinggi terhadap pandemi 

Covid-19 justru masih 10 persen dari target 

yang mendapatkan vaksin Covid-19 dosis 

pertama. 
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Penerapan Protokol Kesehatan di area 

kantor 

Dengan adanya tim SATGAS Covid-19 
Perusahaan, penerapan dan proses 
pemantauan protokol kesehatan dapat 
dilakukan secara konsisten. Mulai dari awal 
akan memasuki gedung kantor, 
Perusahaan menyediakan tempat cuci 
tangan yang dapat digunakan nasabah dan 
karyawan, lalu karyawan dan nasabah pun 
diwajibkan menggunakan handsanitizer, 
melakukan pengecekan suhu, Perusahaan  
juga secara rutin membersihkan dan 
menyemprotkan disinfektan pada fasilitas-
fasilitas umum di gedung kantor.  
Perusahaan juga secara rutin memberikan 
pengumuman untuk tetap menjalankan 
protokol kebersihan.  

Mendukung Program Pemerintah  dengan 
Aplikasi Peduli Lindungi 

Perusahaan juga mendukung program 
dan kebijakan pemerintah dalam 
menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi 
khusus untuk karyawan dan nasabah yang 
memasuki gedung Perusahaan. Agar  

 

 

 

 

 

 

pemantauan dan proses monitor bagi 
nasabah dan karyawan menjadi lebih 
optimal.  

Perhatian Kepada Nasabah dan Karyawan  

Perusahaan juga terus berupaya 
memberikan pelayanan, perhatian yang 
terbaik pada karyawan dan nasabahnya.   

Perusahaan  secara rutin memberikan 
vitamin dan susu guna untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat 
mengurangi angka terjangkitnya Covid-19. 
Kepada nasabahnya perusahaan juga 
memberikan tambahan Uang 
Pertanggungan (UP) bagi yang terjangkit 
Covid-19 sebagai salah satu bentuk 
kepedulian dan simpati perusahaan 
kepada Nasabahnya.  

Hadapi Covid-19 bersama CAR 

Sebagai bentuk kepedulian, 

Perusahaan memberikan bantuan kepada 

para pekerja informal dan masyarakat 

yang terdampak Covid-19 di sekitar kantor 

Wisma CAR Life, Jakarta pada tanggal 

01 April hingga 06 April 2020. Hal itu 
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sejalan dengan misi untuk menjadi 

perusahaan asuransi yang memberikan 

kontribusi positif kepada komunitas dan 

masyarakat melalui kegiatan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

Program Pengembangan 

Entrepreneurship Incubator 

Perusahaan melakukan program 

pengembangan entrepreneurship 

incubator sebagai kontribusi perusahaan 

terhadap pemerintah terkait 

ketenagakerjaan yaitu mendorong 

peningkatan skill masyarakat dan 

memperluas lapangan pekerjaan. Selain itu 

juga mendukung program OJK dan AAJI 

yaitu perekrutan 10 juta agen asuransi 

dalam beberapa tahun ke depan. Program 

ini  kami beri nama program CAREer Pro. 

Program ini juga merupakan program 

untuk membantu para jiwa entrepreneur 

terutama bertujuan untuk mencetak agen-

agen agar bisa membantu bisnis mereka di 

asuransi.  

Latar belakang dikembangkannya 

program ini karena sering kali para agen 

asuransi kesulitan karena manajemen yang 

tidak memadai, kurangnya pendanaan, 

dan perencanaan bisnis atau upaya 

pemasaran yang kurang efektif. 

Dalam hal ini Perusahaan membantu 

memberikan edukasi dan pembekalan 

kepada para calon agen & agen 

entrepreneur dan juga membantu proses 

dukungan bisnis yang dapat mempercepat 

keberhasilan melalui rangkaian program 

yang telah perusahaan buat. 

CAREer Pro merupakan program 

pemberdayaan orang yang dirancang 

selama 12 bulan untuk meningkatkan 

pengetahuan dengan model pelatihan dan 

pendampingan yang sangat komprehensif 

dan terukur, sehingga diharapkan setelah 

masa program CAREer Pro berakhir, para 

peserta akan mampu menjadi seorang 

entrepreneur yang mandiri di dunia 

asuransi jiwa, menguasai skill dan siap 

menghadapi tantangan. 
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DONASI KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN 

TK-SD KANISIUS KOTABARU 1, 

YOGYAKARTA 

Yogyakarta, 25 Maret 2021. Sebagai 

bagian dari misi perusahaan untuk menjadi 

perusahaan asuransi yang senantiasa 

memberikan kontribusi positif kepada 

komunitas dan masayarkat, maka 

Perusahaan melalui aksi peduli 

menyerahkan donasi 20 unit komputer 

untuk pendikan kepada TK-SD Kanisius 

Kotabaru 1, Yogyakarta yang mengalami 

musibah runtuhnya atap laboratorium 

komputer dan ruang doa akibat terpaan 

hujat lebat disertai angin kencang.  

TK-SD Kanisius Kotabaru 1 merupakan 

salah satu sekolah bersejarah di 

Yogyakarta yang telah berdiri sejak masa 

kemerdekaan. Cikal bakal sekolah tersebut 

dimulai setelah Indonesia merdeka 17 

Agustus 1945 oleh Romo B. Sumarno, SJ 

yang ketika itu menjabat sebagai pastor 

paroki Kotabaru merasa tergugah untuk 

turut memajukan pendidikan yang telah 

tertinggal akibat penjajahan.  

 

 

 

 

PENYERAHAN MANFAAT ASURANSI 

MENINGGAL  

Jakarta, 13 Agustus 2021. Sebagai 

wujud komitmen dalam melayani & 

melindungi perusahaan menyerahkan 

Manfaat Asuransi Meninggal senilai total 

Rp1.000.000.000,- kepada nasabah. 

Serah terima dilakukan secara simbolis 

oleh Bapak Suhendri - Chief Marketing 

Officer Agency & Distribution Support CAR 

Life Insurance kepada ahli waris almarhum 

Lim Thian Bun di Wisma CAR Life, Jakarta. 

Mengingat masih dalam situasi pandemi, 

prosesi penyerahan ini pun dilaksanakan 

dengan tetap mengikuti protokol 

kesehatan dan hanya diihadiri oleh 

perwakilan keluarga almarhum. 

Perusahaan mengucapkan turut 

berbelasungkawa kepada keluarga 

almarhum & semoga Manfaat Asuransi 

Meninggal yang diserahkan dapat 

bermanfaat serta menjadi berkat bagi 

keluarga yang ditinggalkan. 

 

 

 

 



 

 
 

Member of Salim Group LAPORAN KEBERLANJUTAN 2021 11 

Financial Literacy, Experiences Sharing 

and Talent Recruitment CAR Life 

Insurance 

Yogyakarta, 7 Juni 2021. Pandemi yang 

terjadi di seluruh dunia saat ini telah 

membawa banyak perubahan dalam 

berbagai bidang kehidupan termasuk 

dunia kerja. Lonjakan COVID-19 yang kian 

hari semakin meningkat pada akhirnya 

memaksa kantor-kantor menerapkan 

kebijakan bekerja dari rumah (work from 

home) untuk mencegah penyebaran & 

penularan virus di lingkungan kerja. Para 

pekerja kini pun harus beradapatasi 

dengan kebiasaan dan suasana kerja baru 

bukan lagi di kantor melainkan dari rumah 

mereka masing-masing. Rapat-rapat antar 

pekerja, bahkan pertemuan dengan mitra 

bisnis hingga konsumen yang dahulunya 

dilakukan secara tatap muka di kantor 

sekarang turut berganti dengan 

pertemuan online melalui berbagai 

platform teknologi video conference. 

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang 

banyak melakukan aktivitas tatap muka 

dengan nasabah turut merasakan 

dampaknya. Oleh karena itu, perusahaan 

terus melakukan upaya inovasi dalam 

bidang teknologi layanan dan produk 

untuk menghadapi tantangan dan 

hambatan di masa-masa pandemi 

sehingga tetap bisa memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi nasabah. 

Berbagai teknologi digital pun telah 

perusahaan aplikasikan, seperti pada 

metode penjualan yang berbasis internet, 

informasi produk & layanan, hingga 

pengajuan klaim online untuk 

memudahkan para nasabah dalam 

berasuransi saat pandemi. 

Dalam rangka mengenalkan 

pentingnya asuransi jiwa kepada 

mahasiswa dan besarnya peran teknologi 

bagi industri asuransi jiwa di Indonesia di 

tengah situasi pandemi saat ini, maka 

perusahaan bekerja sama dengan 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

mengadakan kegiatan literasi dan edukasi 

mengenai “How Technology Tranforms The 

Way People Work During The Pandemic” 

untuk para mahasiswa. 
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Mendukung UU Perlindungan Anak, dan 

Menghindari Praktek Kerja Paksa 

Perusahaan berkomitmen dan 

mendukung penuh undang undang 

perlindungan anak, dengan tidak 

mempekerjakan pekerja anak atau 

dibawah umur 18 tahun. Hal ini diterapkan 

kepada seluruh kegiatan operasional 

perusahaan. Perusahaan juga menerapkan 

praktek hubungan kerja yang manusiawi 

dan sesuai dengan batas kewajaran, 

dengan tidak menerapkan kerja paksa atau 

wajib kerja.  

Penerapan Kesetaraan (non Diskriminasi) 

Perusahaan memberikan kesempatan 

yang sama (Non Diskriminasi) tanpa 

memperhatikan Suku, Agama, dan Ras 

serta Jenis Kelamin kepada seluruh 

karyawan dalam mengembangkan karir.  

Penenetapan Standar Pengupahan 

Perusahaan memberikan imbalan 

finansial berupa gaji dan tunjangan untuk 

kriteria tertentu yang layak di atas upah 

minimum, dan juga penetapan upah 

minum sektoral (Sektor Jasa Keuangan), 

termasuk kepada karyawan baru di semua 

kantor wilayah Perusahaan. Selain gaji dan 

tunjangan, Perusahaan memberikan 

fasilitas lain sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan. Perusahaan akan senantiasa 

mengikuti standar minimal pengupahan 

sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja 

maupun Peraturan Pemerintah terkait 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

  

 

Profile Karyawan Perusahaan 
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2. ASPEK LINGKUNGAN HIDUP 

 

a. Pelestarian Lingkungan Hidup 

Pencemaran lingkungan hidup adalah 

perubahan pada lingkungan yang tidak 

dikehendaki karena dapat memengaruhi 

kegiatan, kesehatan dan keselamatan 

makhluk hidup, perubahan tersebut 

disebabkan oleh suatu zat pencemar yang 

disebut polutan, zat ini dapat dikatakan 

sebagai polutan apabila bahan atau zat 

asing tersebut melebihi jumlah normal 

serta berada pada tempat yang tidak 

semestinya dan waktu yang tidak tepat. 

Maka dalam hal keberlanjutan, 

diperlukannya pelestarian lingkungan 

hidup.  

Pelestarian lingkungan hidup terus 

ditingkatkan oleh Perusahaan Perusahaan 

telah menghimbau untuk beralih ke media 

digital sehingga mengurangi penggunaan 

kertas serta mendorong karyawan untuk 

tidak menggunakan dan mengurangi 

penggunaan material plastik dengan 

membatasi penggunaan air minum 

kemasan plastik dan beralih ke botol 

minum pribadi atau kemasan yang dapat 

didaur. Beberapa bentuk aksi atau 

kegiatan yang akan dirancang oleh 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk 

program rencana aksi keuangan 

berkelanjutan adalah sebagai berikut : 

b. Lingkungan Kantor Bebas Asap Rokok 

Perusahaan mendukung agar 

karyawan, nasabah, agen, ataupun 

lingkungan sekitar mengupayakan 

lingkungan hidup yang lebih baik untuk 

ditinggali manusia. Sesuai dengan PERGUB 

Nomor 88 Tahun 2010 tentang kawasan 

dilarang merokok serta pedoman 

pengawasan dan penegakan hukum  

mengenai kawasan dilarang merokok yang 

diatur dalam PERGUB Nomor 50 tahun 

2012, Perusahaan memberikan larangan 

merokok di dalam area Gedung 

perkantoran dan pergudangan. Dan untuk 

menghargai hak perokok, maka 

Perusahaan perlu membuat satu area / 

ruangan merokok (smoking room) yang 

asapnya atau endapan asapnya tidak 

tercium oleh orang yang tidak merokok. 

c. Produk Ramah Lingkungan (paperless) 

Perusahaan juga mengupayakan agar 

proses kerja dapat bersistem secara digital. 

Selain untuk efisiensi waktu, cara tersebut 

dapat mengurangi penggunaan kertas 

juga, seperti contoh data dapat berbentuk 

softcopy, polis saat ini dapat berbentuk e-

polis, Perusahaan menggunakan aplikasi 

aplikasi digital seperti Elektronik Lembar 

Analisa Klaim (E-LAK), Elektronik Lembar 

Transaksi Klaim (E-LTK). Perusahaan juga 

memaksimalkan penggunaan kertas 

dengan pemakaian kertas bolak-balik, 

membiasakan mengirim dokumen dengan 

email, hanya mencetak halaman yang 

paling penting, serta pemakaian kembali 

kertas bekas, khususnya untuk dokumen 

yang sifatnya masih draft. Penghematan 

kertas tahun 2021 yang perusahaan 

upayakan jika dirupiahkan berkurang 

sebanyak delapan juta rupiah bila 

dibandingkan dengan tahun 2020. 

d. Penghematan Penggunaan Air 

Perusahaan terus melakukan edukasi 

mengenai Gerakan hemat air, melalui 

pemberian himbauan berupa signage atau 

tanda peringatan di setiap wastafel kamar 

mandi maupun pantry atau dapur bersih 

tentang penggunaan air secukupnya dan 

jangan lupa mematikan kran air, telah 

menjadi salah satu aksi dari Perusahaan 

agar seluruh stakeholder menyadari dan 
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memahami tentang penghematan air, 

Perusahaan juga sudah mulai melakukan 

pembenahan dengan mengganti sebagian 

unit kran air dalam perusahaan menjadi 

kran air sensor untuk membatasi 

penggunaan air secukupnya, serta 

mengganti toilet saat ini dengan toilet 

ecowash. Dan melakukan pengecekan 

secara rutin instalasi air. 

e. Penghematan Listrik 

Perusahaan terus melakukan 

serangkaian kegiatan dalam penghematan 

listrik diantaranya dengan penggantian 

bohlam lampu dari jenis lampu pijar ke 

Compact Fluorescent Light (CFL) atau Light 

Emitting Diode (LED), selama tahun 2021 

tercatat sebanyak 240 buah dan 124 buah 

untuk LED TL telah dibeli dan diperbaharui 

oleh Perusahaan. Secara ketahanan, LED 

memiliki daya tahan lebih awet dan tahan 

lama serta memiliki watt yang lebih kecil 

dibandingkan yang lainnya. Perusahaan 

juga sudah melakukan peremajaan 19 unit 

air conditioner (AC). Penggantian AC ke 

mode inverter, dapat memfilter udara, 

eco-friendly, dan tipe freon yang tidak 

merusak lapisan ozon. 

f. Meminimalisir Penggunaan Botol 

Plastik 

Perusahaan mendukung agar 

karyawan membawa botol atau tumblr 

masing-masing untuk minum. Karena 

perusahaan tidak menyediakan air mineral 

dalam kemasan plastik sekali pakai. 

Perusahaan juga rutin melakukan 

sosialisasi kepada seluruh karyawan 

mengenai penggunaan plastik. Dan 

Perusahan selalu menyediakan gelas 

minum kertas disetiap dispenser / tempat 

galon air minum yang ada. 

g. Penghijauan Area Gedung 

Hal yang dilakukan perusahaan dalam 

aspek penghijauan ini yaitu, melakukan 

penanaman di beberapa lokasi/area luar 

gedung dengan menggunakan tanaman 

pot selain karena keterbatasan tempat, 

tanaman pot juga memberikan kesan 

estetika yang baik. Perusahaan berupaya 

dan memiliki rencana dalam pembuatan 

dan pengadaan vertical garden. 

Perusahaan meyakini penghijauan 

lingkungan sangat bermanfaat mengurangi 

efek pemanasan global. 

h. Pengolahan Sampah 

Perusahaan selalu melakukan 

sosialisasi secara berkala kepada seluruh 

karyawan  mengenai pengolahan sampah 

menjadi barang bernilai. Dan perusahaan 

juga menempatkan beberapa tempat 

sampah organik dan non organik di 

beberapa titik area kantor. kami 

menyediakan tempat sampah di banyak 

titik, selama tahun 2021 Perusahaan 

melakukan pengadaan sebanyak 47 unit 

tempat sampah baru yang disebar di 

seluruh kantor. Selain itu juga perusahaan 

meletakan beberapa Lady Bin Disposal / 

tempat sampah untuk pembalut wanita di 

toilet gedung kantor kami.  

i. Penerapan Bekerja Secara Virtual 

Perusahaan menyesuaikan kapasitas 

ruangan gedung untuk menghindari 

penyebaran Covid-19 dengan cara 

menerapkan Work From Home (WFH) 

untuk sebagian karyawan. Dengan 

menerapkan sistem ini, penyelenggaran 

beberapa aktifitas besar kantor seperti 

Operation Meeting, Kick Off, CAR 

Menyapa,  dan RUPS juga dilakukan secara 

virtual. Hal ini  berdampak positif terhadap 

konsumsi energi dan biaya lainnya yang 

berkurang.
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Pengelolaan Dampak Lingkungan di CAR 

Life Insurance 
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PROFIL CAR 

VISI _______________________________ 

 Menjadi perusahaan asuransi pilihan 

nasabah yang berorientasi pada layanan 

berkualitas, serta menjadi 10 besar 

perusahaan asuransi dalam hal 

pendapatan premi 

 

MISI______________________________ 

 Customer Oriented, Menjadi 

Perusahaan asuransi yang dikenal melalui 

layanan yang baik dan tanggap serta 

mempunyai jaringan yang luas dan mudah 

ditemui oleh para nasabah. 

 Aspire People to Grow Together, 

Menjadi perusahaan asuransi yang menjadi 

kebanggan karyawan dan agen serta 

memberikan kesempatan berkembang 

yang baik bagi seluruh karyawan dan agen. 

 Responsible to Stakeholder, Menjadi 

Perusahaan asuransi yang dikelola dengan 

prinsip kehati-hatian (prudent). 

Bertanggung jawab kepada seluruh 

pemangku kepentingan. 

 Empowerment to Community, Menjadi 

Perusahaan asuransi yang memberikan 

kontribusi positif kepada komunitas dan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILAI STRATEGIS____________________ 

 Kerjasama 

 Komitmen untuk Sesama 

 Profesionalisme 

 Sinergi 

 Tanggung Jawab Sosial 

 CARE (Kasih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

636 Employee 

58 Offices 

Ownership 
 PT Asuransi Central Asia (ACA) 

(99.999%) 

 Anthoni Salim (0.001%) 

Established 
 30 April 1975 

20.900 Agents 
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KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI 

 

 

 

 

 

KONTAK PERUSAHAAN 

 

 

 

 

KANTOR PEMASARAN 
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PRODUK, LAYANAN, CHANNEL DISTRIBUSI 
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PENJELASAN DIREKSI 

Para Pemegang Saham dan Pemangku 

Kepentingan yang terhormat, perjalanan 

perusahaan selama 47 tahun, secara konsisten 

mempertahankan eksistensi sebagai salah satu 

perusahaan asuransi yang unggul di Indonesia. 

Perusahaan terus melakukan perbaikan-

perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai-nilai 

perusahaan secara berkelanjutan yang 

bertujuan untuk memperluas dampak dan 

kontribusinya bagi lingkungan dan komunitas.  

Pada periode 2021, Perusahaan menutup 

tahun dengan meningkatkan aset sebesar 

18,16% menjadi 10,12 Triliun rupiah. Di sisi lain, 

rasio pencapaian solvabilitas Perusahaan 

mencapai 290,54% jauh melebihi batas 

minimum industri, yaitu 120%. Perusahaan 

terus berinovasi sebagai suatu proses 

berkesinambungan dengan meningkatkan 

kualitas produk dan layanan keuangan, serta 

memperbaiki proses bisnis dan tata kelola. Hal 

ini bertujuan agar Perusahaan mendukung 

adanya kinerja keuangan berkelanjutan, peningkatan ekonomi nasional, dan memberikan 

manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. 

Di sisi internal Perusahaan selalu melakukan perbaikan dalam tubuh organisasi, terutama 

membangun sumber daya manusia yang menjadi kunci dari kualitas daripada perusahaan 

sendiri. Kami melaksanakan berbagai program pelatihan internal dan kebijakan untuk 

memperkuat etika dan integritas yang dibangun dengan kompetensi dan keterampilan. 

Diharapkan melalui ini, perusahaan dapat terus menjadi entitas yang dipercaya dan 

meningkatkan kepercayaan nasabah kepada Perusahaan. 

Kemudian dari sisi teknologi yang tengah hadir di peradaban saat ini, membuat 

kepentingan dari teknologi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Berkembangnya 

ekosistem keuangan digital dan berbagai teknologi penyokong lainnya, merupakan hal yang 

mutlak yang perlu kita adaptasikan dan memanfaatkannya dengan maksimal. Perusahaan 

berkomitmen untuk mengupayakan penyempurnaan fitur-fitur layanan keuangan dan 

customer service secara berkelanjutan diiringi dengan penguatan keamanan privasi data 

nasabah di tingkat risiko yang rendah. 

Freddy Thamrin 

(Chief Executive Officer) 
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TANTANGAN DAN PELUANG 

Dalam implementasi program 

Keuangan Berkelanjutan, banyak hal yang 

dapat ditingkatkan. Perusahaan menilai 

sangat penting dalam memperkuat 

infrastuktur yang memadai, seperti sistem 

otomatisasi dan digitalisasi dalam alur 

kerja sehingga pelayanan terhadap 

nasabah akan lebih maksimal. Kecepatan 

dan kesiapan dalam mengembangkan 

inovasi teknologi ekosistem perekonomian 

menjadi tantangan tersendiri untuk 

bersaing di lingkup nasional. Hal ini juga 

dapat menjadi peluang agar perusahaan 

dapat semakin inovatif dan adaptif dengan 

perkembangan industri.  

Perusahaan juga berupaya melakukan 

analisa dan pengembangan terhadap 

produk serta portfolio terhadap investasi-

investasi keuangan berkelanjutan. Hal ini 

untuk mendukung program Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) nomor 60/POJK.04/2017 

tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek 

Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan 

(Green Bond). 

Selain itu, dalam mengatasi tantangan 

literasi dan edukasi baik kepada internal 

perusahaan, nasabah dan calon nasabah, 

serta masyarakat luas, Perusahan 

berupaya dalam meningkatkan kecerdasan 

bangsa dengan melakukan menguatan 

bisnis yang terkoordinasi dan 

tersegmentasi, seperti meningkatkan 

upaya pada segmen milenial. Perusahaan 

juga akan meningkatkan peluang 

kerjasama yang lebih luas dengan institusi 

Pendidikan, seperti kampus-kampus 

Untuk itu, penyaluran anggaran perlu 

dimaksimalkan untuk tujuan kompentensi, 

kapabilitas unit kerja (people), peningkatan 

infrastuktur internal, implementasi 

program penghijauan, serta perbaikan 

sistem kerja yang lebih efisien dan 

produktif agar Perusahaan dapat secara 

konsisten bertumbuh dalam mencetak 

laba (profit).  

 
Antonius Probosanjoyo 

(Chief Financial & Investment Officer, 

Chief Technology Officer) 

dr. Sri Rahayu S. 

(Chief Operating Officer) 

Freddy Thamrin 

(Chief Executive Officer) 

 Ten 
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Pencapaian dan implementasi 

keuangan berkelanjutan masih harus terus 

ditingkatkan kapasitasnya. Jalan menuju 

prestasi-prestasi masih terbuka lebar. Oleh 

karena itu, Perusahaan akan terus 

berkomitmen kepada seluruh pemangku 

kepentingan agar dapat melibatkan diri, 

bekerjasama, dan berkolaborasi untuk 

Indonesia dan dunia yang lebih baik. 

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN 

Tata kelola Perusahan yang baik (GCG) 

merupakan sebuah fundamental bagi 

Perusahaan dalam menjalankan aspek-

aspek keuangan berkelanjutan, yaitu 

ekonomi, sosial, dan lingkungan secara 

seimbang, bersinergi, dan terintegrasi.  

Dalam mewujudkan organisasi yang 

akuntabel, bertanggung jawab dan 

terciptanya transparansi, kualitas 

penerapan GCG dalam mendukung 

keuangan berkelanjutan menjadi hal yang 

penting.  

o Transparency 

Komitmen untuk memberikan  

informasi yang tepat, jelas, dan akurat, 

serta mudah diakses sewaktu-waktu 

oleh seluruh pemangku kepentingan. 

 

o Accountability 

Penempatan atas fungsi, tugas, 

wewenang serta tanggung jawab 

dalam organisasi yang telah diatur 

sesuai dengan pedoman dan tata tertib 

kerja. Perusahaan berupaya 

menetapkan suatu fungsi kerja 

dilakukan oleh orang yang tepat (the 

right man in the right place) sehingga 

sebagai lembaga dapat 

mempertanggung jawabkan kinerjanya 

secara akuntabel.   

 

o Responsibility 

Perusahaan berkomitmen untuk 

mematuhi peraturan regulator dan 

kebijakan internal yang telah 

ditetapkan. Selain itu, sebagai bentuk 

tanggung jawab kepada masyarakat 

dan lingkungan, untuk kinerja yang 

berkesinambungan. 

Penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik dibangun berlandaskan pada 

integritas yang kokoh, sehingga prinsip-

prinsip tata kelola yang baik dapat 

dilaksanakan pada setiap tingkatan 

organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap 

aktivitas dan implementasi kegiatan 

sehingga seluruh proses operasional dapat 

berjalan secara konsisten dan 

berkesinambungan. 

Pada tahun 2019, Perusahaan 

membentuk satuan unit kerja khusus 

untuk implementasi keuangan 

berkelanjutan agar program ini dijalankan 

secara serius dan memberikan dampak 

seluas-luasnya. Secara berkala, 

Perusahaan juga menganalisa dan 

memperbaiki struktur organisasi 

karyawan, update standard of procedure, 

dan improve job descriptions sesuai 

relevansi dan peningkatan kinerjanya. 

Perusahaan berkomitmen untuk 

memaksimalkan nilai-nilai perusahaan 

dengan menerapkan prinsip-prinsip tata 

kelola secara konsisten dan 

berkesinambungan. Diharapkan ke 

depannya praktik-praktik tata kelola yang 

baik dapat menciptakan kinerja yang 

unggul dan menambah nilai perusahaan 

bagi pemegang saham dan pemangku 

kepentingan. 
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PENERAPAN SISTEM 

WHISTLEBLOWER 

Perusahaan berupaya melakukan 
berbagai upaya pengendalian internal 
dalam rangka menjaga keberlanjutan 
setiap aktivitas bisnis dari segala 
kemungkinan timbulnya risiko yang dapat 
merugikan Perusahaan. Salah satu upaya 
yang dilakukan Perusahaan untuk 
pengendalian internal melalui Sistem 
whistleblower. 

Sistem whistleblower yang 
dilakukan adalah sebagai sebagai 
salah satu alat deteksi dini yang 
paling efektif tentang masalah yang 
terkait dengan penipuan, 
pencurian, korupsi. 

Kami mendorong karyawan 
untuk mempunyai tanggung jawab 
dan berinisiatif jika melihat potensi 
adanya pelanggaran. Layanan 

whistleblowing sistem ini dikelola langsung 
oleh unit kerja Internal Audit Perusahan 

MANAJEMEN RISIKO DAN 

PENGENDALIAN INTERNAL 

Perusahaan telah menyampaikan 
laporan penilaian tingkat risiko tahun 2021 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ini 
merupakan laporan rutin yang secara 
konsisten dijalankan perusahaan. 
Perusahaan telah melakukan penilaian 
terhadap risiko-risiko: kepengurusan, tata 
kelola, strategi, operasional, asset dan 
liabilitas, asuransi, selain itu juga dari segi 
permodalan adalah kemampuan 
pendanaan dan tambahan pendanaan. 
Secara keseluruhan total risiko yang 
dimiliki perusahaan adalah memiliki risiko 
rendah dan rendah-sedang. Meskipun 
demikian sebagai bagian dari prinsip 
kehati-hatian untuk kepentingan 
pemangku kepentingan, terhadap risiko-
risiko yang masih memerlukan perhatian 
untuk diperbaiki, perusahaan senantiasa 
melakukan program perbaikan mutu risiko 
sehingga risiko yang dicapai semakin 
rendah. Pengendalian internal telah 
dijalankan dalam mengawasi pelaksanaan 
manajemen risiko serta kepatuhan 
terhadap sistem dan prosedur. 

 
A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat 
kesehatan perusahaan: 
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Dengan diterbitkannya POJK nomor 
28/POJK.05/2020 dan SEOJK nomor 
1/SEOJK.05/2021 mengenai ‘Penilaian 
Tingkat Kesehatan LJKNB’, maka penilaian 
profil risiko merupakan bagian dari laporan 
tersebut. Pada ‘Laporan Penilaian Tingkat 
Kesehatan Tahun 2021’ yang telah 
dikirimkan ke OJK pada tanggal 14 Februari 
2022, PT AJ Central Asia Raya 
mendapatkan Peringkat 1 dengan 
predikat Sangat Sehat 

 
B. Penilaian Faktor Profil Risiko Bagi 
Perusahaan: 

Mendasarkan pada POJK nomor 
28/POJK.05/2020 dan SEOJK nomor 
1/SEOJK.05/2021 mengenai ‘Penilaian 
Tingkat Kesehatan LJKNB’, maka penilaian 
profil risiko merupakan bagian dari laporan 
tersebut. Pada ‘Laporan Penilaian Tingkat 
Kesehatan Tahun 2021’ yang telah 
dikirimkan ke OJK pada tanggal 14 Februari 
2022, Perusahaan mendapatkan Peringkat 
1 dengan predikat Rendah 
 
C. Penerapan Risk Appetite, Risk 
Tolerance, dan Risk Culture 
 

Tingkat Risiko (risk appetite) 
merupakan tingkat risiko yang bersedia 
diambil oleh perusahaan dalam mencapai 
sasaran perusahaan, tercermin dalam 
strategi dan sasaran bisnis perusahaan. 

Untuk Risk Appetite,  perusahaan 
menetapkan  pada range 0,50 < NPR < 1,50. 

 
Toleransi Risiko (risk tolerance) 

merupakan tingkat risiko yang secara 
maksimum ditetapkan oleh perusahaan 
dimana risk tolerance merupakan 
penjabaran dari tingkat risiko yang akan 
diambil. Perusahaan mempertimbangkan 
kemampuan dalam mengambil risiko / 
kemampuan permodalan di samping 
strategi dan sasaran bisnis. Risk Tolerance 
yang ditetapkan pada range 1,50 < NPR < 
1,99. Dengan risk inherent 1.53, nilai risiko 

masih dibawah risk 
tolerance.  
 

Risk culture 
dikembangkan melalui 
upaya penyusunan laporan 
Risk Register bulanan 
dimana setiap unit kerja 
wajib melakukan 
serangkaian proses yaitu risk 
identification / penentuan 
risk factor, risk assessment 
(pengukuran), risk 

monitoring, dan risk mitigation. Melalui 
budaya risk awareness ini diharapkan 
semua unit kerja sadar akan risiko yang 
dihadapi dengan melakukan pengukuran 
dan monitoring, dengan tujuan untuk 
menghindari atau meminimalkan kerugian 
yang akan terjadi melalui risk mitigation. 
 
D.    Strategi Manajemen Risiko 
 
Menerapkan SEOJK 8 Tahun 2021, yakni : 

 

 Pembentukan Komite Manajemen 
Risiko  

 Pelaksanaan fungsi manajemen risiko 
dalam fungsi bisnis dan operasional. 
Penetapan komite pengarah 
manajemen risiko teknologi informasi. 

 Penerapan manajemen risiko teknologi 
informasi sesuai POJK no 4/2021. 
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PENERAPAN APU PPT 

Perusahaan sebagai Penyelenggara 

Jasa Keuangan, OJK dan seluruh instansi 

keuangan turut mendukung program Awas 

dan Peduli Anti Pencucian Uang, 

Pencegahan Pendanaan Terorisme dan 

Pencegahan Pendanaan Poliferasi Senjata 

Pemusnah Massal. Sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang 

berlaku, Yaitu: 

 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

 UU RI No. 9 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme.   

 POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang 

Penerapan Program Anti Pencucian 

Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 

 SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 

tentang Pedoman Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan di Sektor 

Industri Keuangan Non-Bank. 

Penerapan program Anti Pencucian 

Uang dan Pendanaan Terorisme 

perusahaan ditetapkan dan diawasi oleh 

Direksi dan Dewan Komisaris. 

Kebijakan dan Prosedur yang meliputi 

diantaranya: 

 Identifikasi nasabah 

 Pelaksanaan Customer Due 

Dilligence & Know Your Customer 

 Penerapan Risk Based Approach 

 Pemantauan dan pelaporan 

 Pengendalian intern 

 

Direksi perusahaan bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa penerapan 

prinsip APU PPT berjalan secara efektif 

dengan cara: 

 Memastikan perusahaan memiliki 

kebijakan dan prosedur APU PPT. 

 Memastikan penerapan program 

APU-PPT sesuai dengan kebijakan 

dan prosedur. 

 Membentuk unit kerja khusus yang 

melaksanakan program APU-PPT. 

 Memastikan bahwa seluruh 

pegawai, khususnya pegawai dari 

unit kerja terkait dan pegawai baru, 

telah mengikuti pelatihan yang 

berkaitan dengan program APU-

PPT secara berkala. 

Penguatan integritas dan stabilitas 

sistem keuangan di Indonesia akan 

mendorong kesejahteraan dan kedaulatan 

bangsa dan negara Republik Indonesia. 

Selain itu, akan mendorong keberhasilan 

Indonesia dalam proses Mutual Evaluation 

Review (MER) sebagai anggota Financial 

Action Task Force on Money Laundering 

(FATF) Tahun 2021. 
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TESTIMONI NASABAH 
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PENGHARGAAN & PENCAPAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor Infovesta Unit Link 

17 Awards The Best Unit Link 

2021 

Media Asuransi Insurance 

Awards 2021 

Best Life Insurance With Equity 

Rp 1,25 Trillion – Rp 4 Trillion 

The Finance Best CFO 2021 

The Best CFO In Financial 

Institutions 2021 Life Insurance 

Category 

Iconomics Indonesia Financial 

Awards 2021 

Virtual Awarding Indonesia’s 

Most Popular Digital Financial 

Brands" 

Iconomics 2nd Indonesia 

Most Innovative Insurance 

Companies Awards 2021 

“Excellent in Brand” Life 

Insurance Category 

Iconomics Indonesia’s Most 

Popular Digital Financial 

Brands Awards 2021 

Most Popular Life Insurance 

With Assets < 15 Trillion 

 

The Finance Top 20 Financial 

Institutions Awards 2021 

Best Performing Life Insurance 
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LEMBAR UMPAN BALIK 

 

Laporan Keberlanjutan 2021 PT AJ Central Asia Raya telah memberikan gambaran kinerja 

keberlanjutan perusahaan. Kami mengharapkan masukan dari Bapak/Ibu sekalian atas Laporan 

Keberlanjutan ini melalui e-mail di bagian bawah lembar ini 

Profil Anda  

Nama (jika berkenan)  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Institusi/Perusahaan  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Email    : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Golongan Pemangku Kepentingan : 

 

 

 

 

1. Laporan ini mudah dimengerti : 

 

o Tidak setuju o Netral o Setuju 

 

2. Laporan ini sudah menggambarkan kinerja Perseroan dalam pembangunan berkelanjutan 

 

o Tidak setuju o Netral o Setuju 
 

3. Mohon berikan penilaian topik material yang paling penting menurut anda : (nilai 1 = 

paling tidak penting s/d 5 = paling penting) 

 

 Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan [     ] 

 Kinerja Ekonomi    [     ] 

 Praktik Pengadaan    [     ] 

 Pemasaran dan Pelabelan    [     ] 

 Energi     [     ] 

 Pendidikan dan Pelatihan    [     ] 

 

4. Saran atau informasi lain terkait laporan :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

o Pemegang Saham o Mitra Kerja 

o Pelanggan o Masyarakat 

o Pemerintah o Media 

o Karyawan o Lain lain, mohon sebutkan 

o Asosiasi ………………………. 

Terima kasih atas masukan anda. Mohon lembar 
umpan balik dapat dikirim melalui surat elektronik : 
Email : 
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PT AJ CENTRAL ASIA RAYA 
STRATEGIC MANAGEMENT & CORPORATE PLANNING 
WISMA CAR LIFE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440 
Telp : 021-5696 8998  
Fax  : 021-5696 8997 
www.car.co.id 
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