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TENTANG
USAHA PERASURANSIAN
[LN 1992/13, TLN 3467]
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
(1) Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha
perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,
1

Pasal 9
(1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari
Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.
(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi
persyaratan mengenai:
a. Anggaran dasar;
b. Susunan organisasi;
c. Permodalan;
d. Kepemilikan;
e. Keahlian di bidang perasuransian;
f. Kelayakan rencana kerja;
g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian
secara sehat.
(3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta
ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 9
Ayat (1) Khusus bagi Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan
Program Asuransi Sosial, fungsi dan tugas sebagai penyelenggara program
tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa
Pemerintah memang menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang
bersangkutan untuk melaksanakan suatu Program Asuransi Sosial yang telah
diputuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan demikian bagi
Badan Usaha Milik Negara termaksud tidak diperlukan adanya izin usaha
dari Menteri.
Ayat (2) Untuk mendukung suatu kegiatan usaha perasuransian yang
bertanggung jawab, perlu adanya anggaran dasar, susunan organisasi yang
baik, jumlah modal yang memadai, status kepemilikan yang jelas, tenaga ahli
asuransi yang diperlukan sesuai dengan bidangnya, rencana kerja yang
layak sesuai dengan kondisi, dan hal-hal lain yang dikemudian hari
diperkirakan dapat mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara
sehat.
Yang dimaksud dengan keahlian di bidang perasuransian dalam ketentuan
ini mencakup antara lain keahlian di bidang aktuaria, underwriting,
manajemen risiko, penilai kerugian asuransi, dan sebagainya, sesuai dengan
kegiatan usaha perasuransian yang dijalankan.
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diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta
rupiah).
(2) Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan,
dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa
atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi,
diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta
rupiah).
(4) Barang siapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau
menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang
tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan
Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
(5) Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan
pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan
Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 21
Ayat (1) s.d Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 22
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi
ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat
dikenakan sanksi administratip, ganti rugi, atau denda, yang ketentuannya
lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.
Penjelasan:
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (3) Dalam pengertian istilah ketentuan mengenai batas kepemilikan dan
kepengurusan pihak asing, termasuk pula pengertian tentang proses
Indonesianisasi. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan industri
perasuransian nasional semakin dapat bertumpu pada kekuatan sendiri.
Ayat (4) Cukup jelas.
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Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan
oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan
merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan
tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan
tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan
tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.
Penjelasan:
Pasal 24 Cukup jelas.

