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INDUSTRI & ASURANSI 
 
Polis AJB 
Jubir Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera RM Bagus Irawan mengungkapkan, bahwa dari laporan 20 wilayah 
kantor AJB Bumiputera 1912, telah banyak para pemegang polis yang menyatakan setuju dan menandatangani Surat 
pernyataan persetujuan penurunan nilai manfaat (PNM). Jumlahnya sampai saat ini sudah lebih dari 10.000 orang. Ia bilang 
bahwa pertanyaan yang sering ditanyakan pemegang polis adalah terkait soal PNM yang sejatinya bertujuan memastikan 

Ruang Berita 
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setiap pemegang polis masih menerima haknya, meskipun tidak utuh karena harus turut bersama menanggung kerugian 
perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera 1912. 
Kontan /27-02-2023 
 
10.000 Pemegang Polis Setuju Haircut 
Juru Bicara Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera RM Bagus Irawan mengatakan mereka telah menandatangani 
surat pernyataan persetujuan haircut, berdasarkan informasi yang diterima dari 20 wilayah kantor AJB Bumiputera 1912. 
Dia mengatakan jumlah itu akan makin bertambah. Angka yang lebih detail akan disampaikan pada akhir Februari. Bagus 
menjelaskan penurunan nilai manfaat bertujuan memastikan setiap pemegang polis masih menerima haknya, walaupun 
tidak utuh. Ini karena pemegang polis harus turut menanggung bersama kerugian perusahaan sebagaimana diatur dalam 
pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera 1912. Ketua Tim Likuidasi WanaArtha Life Harvardy Muhammad Iqbal mengatakan, 
hingga Kamis (23/2), nasabah Wanaartha Life yang sudah mendaftarkan diri ke tim likuidasi mencapai 4.600 pemegang polis 
dengan total polis 9.477 lembar. 
Bisnis Indonesia /27-02-2023 
 
Berita Foto - Inovasi BCA Life 
Foto dan Caption: Pengunjung menginstal aplikasi NOW by BCA Life saat peluncurannya di ICE BSD, Tangerang, Banten, 
Minggu (26/2). PT Asuransi ja BCA (BCA Life) kembali menghadirkan inovasi digital di awal tahun 2023 dengan meluncurkan 
one stop life solution yaitu NOW by BCA Life. 
Banjarmasin Post /27-02-2023 
 
Berita Foto - Dorong Pariwisata Indonesia 
Foto: Peserta gowes Group Ride ke-3 Gran Fondo New York (GFNY) Bali IFG Life 2023 melintas wilayah sisi luar Kota 
Yogyakarta, Minggu (26/2). Caption: Agenda gowes Yogyakarta ini dikuti lebih dari 150 peserta yang telah mendapatkan 
proteksi asuransi jiwa dan kesehatan dari Live SAVER IFG Life yang menjadi mitra utama GFNY Bali 2023. Gowes ini untuk 
mendorong pariwisata Indonesia juga mempertahankan dua medali emas di ajang GFNY Athletes Choice Award yang 
diselenggarakan GFNY World, yaitu pada kategori Best Race Destination dan Best Finish Village. 
Kontan /27-02-2023 
 
Berita Foto - Peluncuran Aplikasi Now by BCA Life 
Foto: dari kiri ke kanan, Direktur & Chief Compliance Officer BCA Life Sukawati Lubis, Direktur & Chief Distribution Officer 
Eva Agrayani, Presiden Direktur & Chief Executive Officer Christine Setyabudhi dan Direktur & Chief Operation Officer 
Yannes Chandra saat peluncuran aplikasi Now by BCA Life, di ICE BSD, Tangerang, Minggu (26/2/2023). Caption: PT Asuransi 
Jiwa BCA {BCA Life), anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) meluncurkan aplikasi Now by BCA Life, yang 
menghadirkan berbagai fitur unggulan wajib seperti informasi produk asuransi jiwa, pembelian asuransi secara online, 
layanan akses informasi & manfaat polis, dan fitur Polismu yang memungkinkan nasabah melakukan perubahan data secara 
real-time online. 
Investor Daily /27-02-2023 
 
45 Unit Link Raih Award 
Unit Link Award ini digelar oleh Majalah Investor, media di bawah Grup B-Universe bekerja sama dengan PT Infovesta 
Utama. Penganugerahan award dilakukan secara daring, Jumat (24/2) di Jakarta. Pada ajang Unit Link Award 2023, PT 
Asuransi Jiwa Central Asia Raya mengisi panggung utama penghargaan karena mampu membawa pulang 21 penghargaan 
dari berbagai kategori, mulai dari unit link berdenominasi dolar AS, denominasi rupiah, serta unit link berbasis syariah. 
Penghargaan juga diraih oleh PT Equity Life Indonesia dan PT Panin Dai-Ichi Life, yang masing-masing mampu mendapatkan 
enam penghargaan. Baik PT Equity Life Indonesia maupun Panin Dai-Ichi Life memborong penghargaan masing-masing 
lewat tiga produk unit link-nya. Perusahaan lainnya yang membawa pulang lebih dari tiga penghargaan antara lain PT 
Allianz Life Indonesia, PT BNI Life Insurance, dan PT AXA Financial Indonesia. 
Investor Daily /27-02-2023 
 
Kontribusi Unit Link Turun Menjadi 57,7% 
Dalam Unit Link Award 2023 yang digelar Majalah Investor, Jumat (24/2), Pengamat asuransi Tri Joko Santoso 
menyampaikan bahwa SEOJK PAYDI yang mengatur ketat penjualan unit link turut dirasakan para agen. Selain mesti 
menjelaskan secara detail ilustrasi produk dan harus direkam, unit link pada akhirnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat 
dengan literasi keuangan dan investasi yang baik. Dengan demikian, kata dia, aturan yang dirilis pada 14 Maret 2022 itu 
memberi dampak pada produksi premi unit link setahun terakhir. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), 
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premi unit link tumbang 11,1% secara year on year (yoy) menjadi Rp 82,91 triliun pada kuartal III-2022. Kontribusinya turun 
menjadi 57,7% dari akhir tahun 2021 sebesar 64,4%. Tri Joko yang juga Ketua Financial Planning Standard Board Indonesia 
(FPSB) mengungkapkan, unit link adalah produk unik sekaligus kompleks dengan unsur proteksi yang dibalut investasi. Oleh 
karena itu, perlu transparansi sebagai prasyarat utama unit link agar bisa mulus kembali dilirik masyarakat. 
Investor Daily /27-02-2023 
 
Mengasah Ujung Tombak Asuransi 
Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai agen asuransi bukan hanya sebagai perpanjangan tangan perusahaan asuransi 
dalam melakukan penjualan produk, melainkan juga bertindak memberikan literasi keuangan secara tidak langsung kepada 
masyarakat. Dia melanjutkan, seorang agen asuransi yang profesional harus dan mampu menjalankan sejumlah fungsi 
keagenan secara tepat. Di sisi lain, dia menilai kemunculan kasus gagal bayar merupakan cermin bahwa sejumlah 
perusahaan asuransi tidak memberikan pelatihan dan edukasi tentang produk dan etika bisnis kepada agen dengan tepat. 
Bisnis Indonesia /27-02-2023 
 
Berita Foto - Peluncuran Now by BCA Life 
Foto: Presiden Direktur & CEO PT Asuransi Jiwa BCA Christine Setyabudhi (kedua kanan), Direktur & Chief Operation Officer 
Yannes Chandra (kanan), Direktur & Chief Distribution Officer Eva Agrayani (kedua kiri), dan Direktur & Chief Compliance 
Officer Sukawati Lubis melakukan simulasi pendaftaran aplikasi NOW by BCA Life saat peluncurannya pada ajang BCA 
Expoversary 2023 di Tangerang, Banten, Minggu (26/2). Caption: BCA Lite menghadirkan inovasi digital one stop life 
solution yakni NOW by BCA Life, guna memberikan kemudahan dalam mengakses layanan asuransi dan informasi 
kesehatan jiwa para penggunanya. 
Bisnis Indonesia /27-02-2023 
 
Berita Foto - Now by BCA Life 
Foto dan Caption: (kiri ke kanan) Direktur & Chief Compliance Officer BCA Life Sukawati Lubis , Direktur & Chief Distribution 
Officer Eva Agrayani, Presiden Direktur & Chief Executive Officer Christine Setyabudhi, dan Direktur & Chief Operation 
Officer Yannes Chandra, menunjukkan aplikasi BCA Life di Jakarta kemarin. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), anak 
perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), kembali hadirkan inovasi digital pada awal 2023 dengan meluncurkan one 
stop life solution, yaitu NOW by BCA Life. 
Koran Sindo /27-02-2023 
 
Berita Foto - Aplikasi Now by BCA Life 
Foto: (dari kiri) Direktur & Chief Compliance Officer (CCO) Sukawati Lubis, Direktur & Chief Distribution Officer (CDO) Eva 
Agrayani, Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) Christine Setyabudhi, Direktur & Chief Operation Officer (COO) 
Yannes Chandra saat peluncuran aplikasi NOW By BCA Life di BCA Expoversary ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (26/2). 
Caption: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) meluncurkan one stop life solution yaitu NOW by BCA Life. Aplikasi ini memberikan 
kemudahan dalam mengakses layanan dan informasi yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk menjaga kesehatan jiwa 
dan raga para penggunanya sebagai terobosan perusahaan dalam upaya transformasi digital. 
Kontan /27-02-2023 
 
Bumiputera Menjual Aset 
Juru Bicara Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera RM Bagus Irawan menyebutkan ada saham yang dimiliki oleh 
perusahaan akan dilepas. Termasuk juga beberapa aset properti. Beberapa aset milik ‘AJB Bumiputera 1912 seperti Hotel 
Bumi Surabaya, Tanah TB Simatupang, Joint Venture Gedung Wisma dan Tanah Setiabudi. “Beberapa investor yang tertarik 
sudah melakukan pendekatan untuk berproses pada format jual beli. Semua akan masuk dalam rekening yang terpisah 
sehingga tim task force bisa melakukan monitoring agar akuntabilitasnya tetap terjaga,” ujar Bagus. Ia juga mengungkapkan 
bahwa dari 20 wilayah kantor AJB Bumiputera 1912 yang tersebar, telah banyak dilaporkan para pemegang polis yang 
menyatakan setuju dan menandatangani surat pernyataan persetujuan penurunan nilai manfaat (PNM). 
Kontan /27-02-2023 
 
Berbekal Kepercayaan, Bos IFG Life Gaspol Bangun Industri Asuransi 
Harjanto Tanuwidjaja saat mendapatkan amanah dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memimpin 
salah satu perusahaan asuransi nasional, PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life mengatakan bahwa proses transformasi harus 
dilakukan agar IFG Life mampu berperan mewujudkan industri asuransi jiwa yang kuat. “Saya mendapatkan amanah untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat, agar industri asuransi bertumbuh dan semakin kuat di Indonesia,” kata Harjanto 
dalam rilisnya, kemarin. Menurutnya, di tengah bisnis asuransi yang tengah lesu, dia melihat IFG Life bak secercah harapan. 
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Kendati untuk membangun IFG Life, dibutuhkan idealisme dan passion. Maklum, IFG Life adalah entitas baru yang berdiri 
pada 22 Oktober 2020. 
Rakyat Merdeka /26-02-2023 
 
Astra Life Tanam Mangrove dan Pemberdayaan 
Windawati Tjahjadi, Presiden Direktur Astra Life dalam siaran persnya di Jakarta, mengatakan, sebagai salah satu bagian 
dari bisnis grup Astra yang terus berupaya untuk tumbuh bersama Indonesia sekaligus mewujudkan cita-cita Astra untuk 
Sejahtera Bersama Bangsa, Astra Life turut ambil bagian dalam penerapan Astra Sustainability Roadmap yang berfokus ke 
dalam aspek lingkungan khususnya penurunan emisi gas rumah kaca serta aspek masyarakat yaitu Community 
Development. Tidak hanya itu, sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bergerak di sektor jasa keuangan, Astra Life pun terus 
mendukung upaya peningkatan literasi keuangan sejalan dengan program-program yang dicanangkan oleh OJK. Kemudian 
untuk lingkungan, perseroan menanam 1.000 pohon Mangrove di Muara Cisadane melibatkan karyawan Astra Life untuk 
bersama-sama melihat lingkungan sekitar membantu menanam 1.000 pohon mangrove sebagai usaha untuk menciptakan 
kadar air yang bersih di Muara Cisadane sekaligus membantu menyelamatkan lingkungan Indonesia dari krisis biosfer dan 
deforestasi serta membantu masyarakat sekitar dan petani bibit mewujudkan lingkungan yang asri. 
Ekonomi Neraca /25-02-2023 
 
Program Magang MNC Life 
40 Mahasiswa Universitas Paramadina dari berbagai fakultas dan jurusan mengikuti program magang di MNC Live. Program 
magang menjadi kerja sama antara MNC Live dan Universitas Paramadina untuk menghasilkan mahasiswa yang paham di 
terasi keuangan, terutama asuransi. Dengan berinteraksi dengan dunia kerja sehingga nantinya mereka mendapatkan 
banyak informasi, pengalaman, pengetahuan ketika mereka sudah lulus, mereka sudah siap untuk kompetisi atau berkarir 
di dunia kerja. Magang ini berlangsung selama 3 bulan di mana para intelektual muda ini nantinya diharapkan dapat 
merencanakan masa depan yang lebih baik setelah mengikuti program magang. 
MNC News /25-02-2023 
 
Program Magang MNC Life 
PT MNC Law Assurance dan Universitas Paramadina menggadakan program magang untuk mahasiswa dari berbagai 
fakultas dan jurusannya akan berlangsung selama 3 bulan. Program ini ditargetkan dapat menghasilkan mahasiswa yang 
paham perihal keuangan, khususnya asuransi. 40 mahasiswa Universitas Paramadina dari berbagai fakultas dan jurusan 
mengikuti program Magang di MNC Life untuk menghasilkan mahasiswa yang paham di terasi keuangan, terutama asuransi. 
iNewsTV /25-02-2023 
 
Aplikasi Now By BCA Life, Bisa Atur Polis Online 
Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life, Christine Setyabudhi, mengatakan peluncuran inovasi ini seiring 
dengan meningkatnya tingkat literasi dan inklusi akses keuangan digital di masyarakat Indonesia. Christine mengatakan, 
pada aplikasi NOW by BCA Life terdapat fitur unggulan wajib seperti informasi produk asuransi jiwa, pembelian asuransi 
secara online, layanan akses informasi dan manfaat polis. Dia menambahkan, keunggulan lain pada fitur Polismu ini 
membantu pengguna untuk melakukan klaim asuransi hanya menggunakan NOW dari telepon selular secara online. Jika 
pengguna memerlukan perhitungan perencanaan keuangan jangka panjang, NOW by BCA Life juga menawarkan fitur 
Kalkulator Uangmu. Melalui fitur ini, memungkinkan pengguna untuk bisa menghitung kebutuhan keuangan jangka 
panjang. 
riaubisnis.id /27-02-2023 
 
Aset Dijual Bumiputera Agar 'Hidup', Hotel Hingga Saham 
AJB Bumiputera telah menyiapkan daftar aset yang akan dijual. Penjualan ini terkait rencana perbaikan keuangan asuransi 
yang telah berumur lebih dari 100 tahun tersebut. Salah satu aset yang akan dijual adalah, kepemilikan saham di PT 
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI). AJBB sebagai salah satu pendiri, memiliki saham 14,85% di MREI. "Saham 
Mariem (MREI) yang dimiliki akan dilepas oleh AJB Bumiputera" ujar Juru Bicara Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB 
Bumiputera RM Bagus Irawan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/2/2023). Selain aset saham, AJB Bumiputera juga 
memasukkan aset berupa Hotel Bumi Surabaya, sebidang tanah di TB Simatupang, Joint Venture Gedung Wisma dan Tanah 
Setiabudi dalam daftar aset yang akan dijual. Proses penjualan sudah berjalan. 
cnbcindonesia.com /27-02-2023 
 
 
 

https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.02/e9b0c048d355650c9030ff44eab9a286f3338670b7517d03114fd382b16f4b1e
https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.02/263c9392dd8a75f9c0f298abb3b06f3f73eccf1bb33aad8a8574d008f3b15af5
https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.02/49ce2098dab07194063d03557b773315f246e0ad3f294dc443189788613b2071
https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.02/d404e3625db6e199fa1acf7f4a17381351404a996e6d4c821cc922e95e3759e1
https://riaubisnis.id/news/detail/7824/aplikasi-now-by-bca-life-bisa-atur-polis-online
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230227084537-17-417152/aset-dijual-bumiputera-agar-hidup-hotel-hingga-saham


Festival Musik LifeFest Dimeriahkan Musisi Ternama, dari Gigi hingga JKT48 
Di tengah-tengah gelaran musik, IFG Life selaku penyelenggara memberikan kejutan dengan tampilnya Raffi Ahmad dan 
Denny Sumargo. Sebelum naik panggung Raffi dan Densu mencoba permainan yang disediakan di sekitar panggung LifeFest 
yaitu Arcade Arena, Baseball Arena dan Archery Arena. Semua pengunjung yang hadir juga bisa menikmati permainan 
tersebut. Raffi dan Densu mengundang Bapak Harjanto Tanuwidjaja sebagai Direktur Utama IFG Life untuk menjelaskan 
sekilas event ini kepada para penonton. "IFG Life itu asuransi jiwa dan kesehatan yang didirikan pemerintah, kami ini ada 
untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan proteksi kesehatan, penting sekali bagi kita untuk menjaga dan 
proteksi diri kita," tutur Harjanto. Festival musik ini dihelat pada 25 sampai 26 Februari 2023 bertempat di Parkir Timur 
Senayan, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 
sindonews.com /27-02-2023 
 
GFNY Bali-IFG Life 2023 Gelar Gowes Group Ride ke-3 
Agenda gowes Yogyakarta ini diikuti lebih dari 150 peserta yang telah mendapatkan proteksi asuransi jiwa dan kesehatan 
dari LiveSAVER IFG Life yang menjadi mitra utama GFNY Bali 2023. Kegiatan gowes ini bertujuan mendorong pariwisata 
Indonesia sekaligus untuk mempertahankan dua medali emas di ajang GFNY Athletes Choice Award yang diselenggarakan 
GFNY World, yaitu, pada kategori Best Race Destination dan Best Finish Village. Gowes di Yogyakarta ini menempuh jarak 
51 kilometer dengan melintasi Jalur Lintas Timur, Parkir Imogiri, Makam Seniman, Wukirsari, Kaligatuk, Berbah, Kalasan dan 
kembali ke titik awal. 
bisnis.com /26-02-2023 
 
Aturan Baru Terbit, Kontribusi Unit Link Anjlok Dalam 
Pengamat Asuransi Tri Joko Santoso menyampaikan, SEOJK Paydi yang mengatur ketat penjualan unit link turut dirasakan 
pada agen. "Selain mesti menjelaskan secara detail ilustrasi produk dan kudu direkam, unit link pada akhirnya hanya 
diperuntukan bagi masyarakat dengan literasi keuangan dan investasi yang baik," ungkap Tri Joko di acara Unit Link Award 
2023 yang digelar daring, Jumat (24/2). Tri Joko menjelaskan, aturan yang dirilis pada 14 Maret 2022 itu memberi dampak 
pada produksi premi unit link setahun belakangan. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), premi unit link 
tumbang 11,1% secara year on year (yoy) menjadi Rp 82,91 triliun pada kuartal III 2022. Kontribusinya turun menjadi 57,7% 
dari akhir tahun 2021 sebesar 64,4%. 
beritasatu.com /26-02-2023 
 
Produk Reksa Dana Susut, Pandemi dan Kasus Jiwasraya-Asabri Disebut jadi Biang Kerok 
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan penurunan produk reksa dana, tak 
terlepas dari proses pemulihan industri ini. Penurunan jumlah produk secara signifikan juga terjadi pada reksa dana 
terproteksi. Data OJK mencatat per 3 Februari 2023, produk reksa dana terproteksi mencapai 716, turun 64 produk 
dibandingkan dengan sepanjang tahun 2022 yang mencapai 780 produk. Kemudian, reksa dana pasar uang juga mengalami 
penurunan dari 214 produk sepanjang 2022 menjadi hanya 209 produk pada Februari 2023. Menurut dia, penyebab 
suspensi, salah satunya adalah kasus Jiwasraya dan Asabri. Seperti diketahui, sejumlah manajer investasi terjerat dalam dua 
kasus mega korupsi tersebut. Ramdhan mengatakan pandemi juga menjadi salah satu penyebab turunnya sejumlah produk 
reksa dana. Menurut dia pandemi memberikan pukulan yang cukup telak terhadap industri reksa dana. 
bisnis.com /26-02-2023 
 
Ujian Agen 'Make Over' Wajah Asuransi dari Kasus Gagal Bayar 
Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai bahwa agen asuransi seharusnya bukan hanya sekadar sebagai perpanjangan 
tangan perusahaan, melainkan juga bertindak untuk melakukan literasi keuangan secara tidak langsung. “Agen asuransi 
juga sekaligus field underwriter, karena mengetahui kondisi nasabah secara langsung [know your customer] dan fungsi ini 
sangat penting sekali,” kata Dedi kepada Bisnis, Jumat (24/2/2023). Agen asuransi sendiri pun tercantum di dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam beleid yang baru 
disahkan itu dijelaskan bahwa agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri, atau bekerja pada badan usaha yang 
bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. UU PPSK juga menegaskan pengenaan sanksi terhadap agen asuransi, 
apabila dengan sengaja agen asuransi memberikan informasi yang menyesatkan (mis-selling) kepada calon pemegang polis. 
bisnisindonesia.id /26-02-2023 
 
Ini Strategi Allianz Indonesia Dorong Pengalaman Berasuransi yang Menyenangkan 
Allianz Life Indonesia terus berupaya memprioritaskan customer experience dalam memberikan perlindungan dan layanan 
terbaik untuk nasabah. Hal itu dilakukan guna memberi pengalaman berasuransi yang menyenangkan bagi nasabah dan 
harapannya berdampak positif terhadap laju bisnis di masa mendatang. "Untuk mendukung kualitas layanan yang baik, 
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kami senantiasa melakukan penyesuaian dan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, serta transformasi 
digitalisasi , sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan," kata Chief Operating Officer Allianz Life 
Indonesia Lasmintono, dilansir dari keterangan tertulisnya, Minggu (26/2). 
medcom.id /26-02-2023 
 
5.088 Pemegang Polis Wanaartha Sudah Daftarkan Tagihan ke Tim Likuidasi 
Sebanyak 5.088 pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life tercatat telah mendaftarkan 
tagihannya ke tim likuidasi. Wanaartha diketahui tengah menjalani proses likuidasi. "Sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai 
24 Februari 2023, Tim Likuidasi telah menerima pengajuan tagihan sebanyak 5.128 kreditur," begitu bunyi tulisan dalam 
laporan tim likuidasi Wanaartha yang diterima Tempo, Sabtu, 25 Februari 2023. Sebanyak 5.128 kreditur itu terdiri dari 
5.088 pemegang polis dengan 10.561 lembar polis. Ada pula 4 tagihan kreditur lainnya dan 36 tagihan karyawan. Ditanya 
soal jumlah kreditur Wanaartha secara keseluruhan, Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Harvardy M. Iqbal mengatakan belum 
ada jumlah keseluruhannya. "Ini nanti akan diaudit dulu oleh KAP (kantor akuntan publik)," ujar dia lewat keterangan 
tertulis, Sabtu. Dia juga menjelaskan tahapan proses likuidasi. Untuk itu, kreditur bisa mendaftarkan tagihan pada tim 
likuidasi paling lambat 11 Maret 2023. 
tempo.co /25-02-2023 
 
Rajin Gelar Literasi Keuangan, MNC Life Dinilai Berhasil Memasyarakatkan Asuransi 
Direktur Majalah Penghargaan Indonesia, Rajasa Pranadewa menuturkan, MNC Life telah berhasil memasyarakatkan . Hal 
tersebut karena MNC Life terus berupaya mengedukasi masyarakat dengan menggelar. "MNC Life bagus ya, MNC Life terus 
berusaha untuk meningkatkan terutama untuk memasyarakatkan , jadi agar masyarakat paham betul betapa pentingnya 
bagi kehidupan mereka masing-masing," ujar Rajasa kepada iNews.id di Hotel Aston, Jakarta, Jumat (24/2/2023). Rajasa 
menambahkan, guna menilai kinerja perusahaan, lembaga-lembaga pendidikan maupun sosok atau tokoh inspiratif yang 
ada di birokrat eksekutif pendidik maupun pengusaha, pihaknya menggelar Award for The Winner 2023 yang 
diselenggarakan di Hotel Aston, Jakarta. 
inews.id /25-02-2023 
 
Sepanjang Tahun Lalu, IFG Life Kantongi Laba Rp 145,1 Miliar 
Direktur Utama IFG Life Harjanto Tanuwidjaja mengatakan, transformasi menjadi titik penting langkah IFG Life sebagai 
perusahaan asuransi baru di bawah holding asuransi, penjaminan, dan investasi milik pemerintah. "Dengan ditunjang oleh 
sumber daya manusia (SDM) yang lebih produktif dan culture yang agile , perseroan akan fokus melakukan transformasi 
terkait dengan model bisnis yang baru sekaligus menguatkan citra IFG Life sebagai sebuah brand ," kata Harjanto dalam 
keterangan resminya. Harjanto menambahkan, IFG Life akan mengembangkan produk asuransi yang murni berbasis 
proteksi merupakan fokus utama yang akan dilakukan oleh perseroan ke depan. 
kontan.co.id /25-02-2023 
 
SWA Apresiasi Pemilik Customer Experience Terbaik di Indonesia 
Berdasarkan hasil survei yang dikumpulkan, berikut beberapa perusahaan atau brand yang menerima penghargaan 
Indonesia Customer Experience Awards 2023. Mamikos, AXA Mandiri Financial Services, Manulife, Asuransi Perjalanan AXA 
(AXA Travel Insurance), Telkomsel, Telkomsel GraPARI, Telkomsel Orbit, OVO, BINUS BUSINESS SCHOOL, Modena, J&T 
Express, BNI Life Insurance (B-Life Link), Sasa, KMN EyeCare, OPPO, Dompet Dhuafa, Kopi ABC, Prodia, LM Antam, Indocafe 
Coffeemix, Kalla Toyota, Tokopedia, PHILIPS, Solaria, dan Mandiri e-money. 
industry.co.id /25-02-2023 
 
Masih Pagi, OJK Dinilai Langgar UU P2SK Atas Tidak Keberatan RPK Bumiputera 
Pengamat Asuransi sekaligus Ketua Bidang Penjaminan Kredit UMKM & Koperasi RGC FIA Universitas Indonesia, Diding S 
Anwar mengatakan sebuah preseden buruk lembaga negara tidak taat asas. Salah satu risiko fatal keputusan OJK dalam 
surat pernyataan tidak keberatan OJK atas RPK dinilai menyalahi Undang-undang. "Masyarakat Pempol AJB Bumiputera 
1912 mendapat pengurangan benefit haknya, serta membuat suasana kurang kondusif. Kekeliruan membuat pernyataan 
tidak keberatan atas RPK AJB Bumiputera 1912 siapa yang bertanggung Jawab?",ungkapnya melalui pesan tertulis yang 
diterima Kamis (23/2/2023). Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan 
atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni: Asas lex superior derogat legi inferiori ; Asas lex specialis derogat 
legi generali ; Asas lex posterior derogat legi priori ," ungkapnya. 
cobisnis.com /24-02-2023 
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Taspen Life Bukukan Laba Bersih Rp72,17 Miliar Sepanjang 2022 
Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di laman resminya, laba milik anak usaha Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) itu mengalami pertumbuhan sebesar 14,28 secara tahunan (yoy), naik jika dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2021 dengan nilai Rp63,15 miliar (audit). Perolehan laba milik Taspen Life ditopang oleh meningkatnya jumlah 
pendapatan premi neto hingga 14,4 persen yoy. Total pendapatan premi neto perusahaan naik dari semula Rp1,25 triliun 
menjadi Rp1,44 triliun pada kuartal IV/2022. Namun demikian, hasil investasi perusahaan terpantau tertekan hingga -4,22 
persen yoy, atau merosot dari Rp363,03 miliar menjadi Rp347,72 miliar. Di samping itu, Taspen Life juga telah melakukan 
pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp982,75 miliar pada 2022. Artinya, klaim dan manfaat yang dibayar perusahaan 
naik 28 persen yoy dari semula hanya sebesar Rp767,75 miliar pada Desember 2021. 
bisnis.com /24-02-2023 
 
Kasus Jiwasraya, Kejaksaan Sita 16 Bidang Tanah Benny Tjokro 
Kejaksaan menitipkan aset milik Benny Tjokrosaputro, terpidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT 
Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008-2018, Kamis, 23 Februari 2023. "Aset yang dititipkan berupa 16 bidang tanah di 
Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 468.297 meter persegi," kata Kapuspenkum 
Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Februari 2023. "Aset tersebut dititipkan kepada 
Camat Parung Panjang untuk ditempatkan di bawah pengawasan/pengelolaan penerima benda sitaan di Kantor Kepala 
Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, guna mendapatkan perawatan khusus," sambung Ketut. 
tirto.id /24-02-2023 
 
Rencana Spin Off, Sharia Allianz Life Indonesia Gaet Achmad Kusna Permana 
Bergabungnya Permana dalam tim manajemen Allianz Indonesia disambut baik perusahaan dengan penuh rasa optimisme. 
Hal ini didasarkan pada pengalaman dan prestasi yang sangat baik di bidang keuangan syariah yang dimiliki Permana. 
Kepemimpinan Permana diyakini akan semakin memperkuat tim Allianz Syariah dan dapat terus mendukung misi 
perusahaan melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia. "Allianz memiliki kekuatan brand dan finansial yang kuat, baik 
di dunia, wilayah Asia sampai dengan di Indonesia. Berbagai inovasi dan optimalisasi digital yang dilakukan Allianz 
menjadikan nasabah senantiasa mempercayakan perlindungan asuransi untuk diri dan keluarganya kepada Allianz. 
Termasuk segmen nasabah syariah yang saat ini potensi pertumbuhan pasarnya masih sangat besar di Indonesia," kata 
Managing Director Sharia Allianz Life Indonesia, Achmad Kusna Permana. 
fokusjabar.id /24-02-2023 
 
Pasar Unit Link akan Tersegmentasi 
Pengamat asuransi Tri Djoko Santoso membandingkan kondisi saat unit link awal-awal beredar di pasar asuransi jiwa di 
Indonesia pada tahun 1998. Menurutnya, produk unit link membutuhkan syarat agar produk ini dapat diterima masyarakat 
secara nyaman. Pertama, terkait transparansi pengelolaan uang, dan untuk apa saja uang dibelanjakan, berapa besar untuk 
proteksi, berapa untuk komisi agen, berapa untuk akuisisi dsb. Kedua, ada peraturan untuk produk ini yang detail. Karena 
produk ini pun mirip dengan reksa dana, yang memiliki aturan secara detail. Dalam perjalanannya, hal-hal tersebut dirasa 
mengganggu kenyamanan masyarakat dengan adanya beberapa persoalan pada pemegang polis. Tri Djoko mengatakan 
bahwa SEOJK yang sekarang ini menjawab semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan di tahun 1998 tersebut. Walau 
agak terlambat, tapi kalau kita melihat perjalanan produk serupa di Singapura dan Malaysia juga begitu. Masuk dulu ke 
pasar, ada keluhan atau ada persoalan kemudian regulator mengatur sesuai regulasi dari negara masing-masing. 
investor.id /24-02-2023 
 
Update Terbaru Wanaartha Life, Tim Likuidasi Catat 4.600 Pemegang Polis Ajukan Tagihan 
Ketua Tim Likuidasi WanaArtha Life Harvardy Muhammad Iqbal mengatakan bahwa hingga Kamis (23/2), nasabah 
Wanaartha Life yang sudah mendaftarkan diri ke tim likuidasi mencapai 4.600 pemegang polis. "Total nasabah [Wanaartha 
Life] yang daftar per tanggal 23 Februari 2023 adalah 4.600 pemegang polis dengan total polis sebanyak 9.477 lembar 
polis," kata Harvardy kepada Bisnis, Jumat (24/2/2023). Sebagaimana diketahui, tim likuidasi membuka layanan pengajuan 
tagihan sampai dengan 11 Maret 2023 yang beralamat di Danendra Office, Menara Global, Lantai 7, Jalan Gatot Subroto 
Kav 27, Jakarta Selatan, 12950. Untuk formulir pengajuan tagihan, Harvardy menjelaskan bahwa berkas tersebut dapat 
diunduh melalui www.timlikuidasiwanaartha.com, juga bisa melalui email di [email protected], atau nomor WhatsApp di 
0813 9835 4346 atau 0813 9835 4349. 
bisnis.com /24-02-2023 
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Berbagai Kebahagiaan, Astra Life Hadirkan Program Keberlanjutan untuk Masyarakat dan Lingkungan 
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Astra Life mengadakan 
rangkaian program keberlanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kegiatan tanam 1.000 pohon mangrove jenis 
Mangrove Rhizophora di Muara Cisadane, Kab. Tangerang pada Rabu (23/11/2022) dan menggelar program donasi di 
Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Rabu (11/01/2023). Selain itu, program edukasi dan literasi keuangan juga diadakan 
sepanjang tahun 2022. Windawati Tjahjadi selaku Presiden Direktur Astra Life menerangkan bahwa rangkaian program 
keberlanjutan bagi lingkungan dan masyarakat yang diselenggarakan ini juga merupakan implementasi dari semangat Love 
Life Love Indonesia yang dibawa oleh Astra Life. 
wartaekonomi.co.id /24-02-2023 
 

 
TENTANG AAJI 
 
Media Asuransi Terima Penghargaan dari AAJI 
Majalah Media Asuransi menerima penghargaan khusus dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang diserahkan 
bertepatan dengan perayaan HUT AAJI ke-21 di Jakarta, Kamis (23/2). Selain Media Asuransi, penghargaan sejenis juga 
diberikan kepada salah satu media online dan salah satu televisi swasta. Acara yang berlangsung secara sederhana tersebut 
dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch Ihsanuddin 
serta para eksekutif dan pimpinan perusahaan asuransi jiwa. Dalam sambutannya, Ichsanuddin menyampaikan beberapa 
hal, yakni dengan dikeluarkannya aturan baru UU P2SK yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI 12 Januari lalu, bagi industri 
asuransi ada harapan baru, bahwa pemerintah dan DPR akan membentuk lembaga penjamin polis. 
mediaasuransinews.co.id /26-02-2023 
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