Aksi Keuangan Berkelanjutan
Laporan Keuangan Berkelanjutan PT Asuransi Mega Pratama (saat ini PT Asuransi Umum SeaInsure)
disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
Laporan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Perusahaan Publik. Laporan
Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2021 yang telah disampaikan tidak terlepas dari laporan
tahunan yang telah termaktub dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2021-2025
beserta Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021-2019.
Tata Kelola Berkelanjutan
1. Struktur Tata Kelola
Perusahaan memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang mencakup 3 organ utama, yaitu Rapat
Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
Perusahaan juga memiliki komite-komite dan divisi-divisi yang menunjang pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
sebagai komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi, Perusahaan memiliki unit Kepatuhan, unit
Manajemen Risiko, Komite Investasi, unit Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan
Terorisme, dan unit Internal Audit.
2. Pengembangan Kompetensi Organ Tata Kelola Berkelanjutan
Perusahaan memfasilitasi program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level
manajemen sampai dengan karyawan biasa sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam
menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing. Perusahaan juga senantiasa
mengikutsertakan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite dalam sejumlah pendidikan,
pelatihan, seminar, maupun workshop yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal.
3. Pengidentifikasian, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan
Berkelanjutan
Proses manajemen risiko pada Perusahaan dilakukan dengan:
⮚ Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait baik di internal maupun
pihak eksternal Perusahaan.
⮚ Menetapkan parameter/konteks yang harus dipertimbangkan dalam mengelola risiko
termasuk menetapkan ruang lingkup pelaksanaan proses manajemen risiko.

⮚ Penilaian risiko Perusahaan dilakukan dengan langkah-langkah yaitu identifikasi, analisis, dan
evaluasi risiko.

⮚ Mengidentifikasi, memilih, dan menerapkan respons terhadap risiko yang berada di atas batas
toleransi yang telah ditetapkan.
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⮚ Pemantauan dan peninjauan ulang untuk melihat keefektivitasan tindakan terhadap risiko
dan alat kendali yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam aktivitas Perusahaan dilakukan dengan metode
stakeholder (nasabah; pemegang saham; karyawan; media; pemerintah) dengan meninjau bentuk
timbal balik, kepentingan yang dijalin, serta bentuk dan frekuensi komunikasi dalam menjalin
hubungan dengan pemangku kepentingan.
5. Permasalahan yang dihadapi terhadap penerapan keuangan berkelanjutan
Pada tahun pertama penerapan aksi keuangan berkelanjutan, Perusahaan menghadapi sejumlah
masalah yang menuntut solusi cepat yang mana mempengaruhi penerapan keuangan
berkelanjutan. Selain itu situasi pandemi covid yang belum membaik yang berdampak Perusahaan
harus menata ulang dan melakukan penyesuaian rencana kerja agar target akhir bisa tercapai.
Kinerja Berkelanjutan
Perusahaan melaksanakan kinerja berkelanjutan sebagai berikut:
●

Membangun budaya keberlanjutan dengan efisiensi pemakaian air bersih, energi listrik dan
juga kertas yang secara tidak langsung mendukung pengurangan emisi.

●

Kinerja sosial dengan cara:

⮚ Memberikan transparansi informasi produk dan pelayanan dalam rangka
memberikan pelayanan atas produk yang setara kepada konsumen.

⮚ Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang diarahkan pada akselerasi pencapaian visi
dan misi Perusahaan melalui penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan
menolak segala bentuk praktik kerja paksa; tidak mempekerjakan pegawai di bawah
umur; penerapan remunerasi dan kesejahteraan karyawan yang adil dan kompetitif;
memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan kompetensi;
fasilitas seperti cuti melahirkan; dan juga program pensiun
⮚ Bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi uang masyarakat seperti program
edukasi nasabah; program perusahaan goes to school; dan program asuransi UMKM
(dikarenakan pandemi covid-19 kegiatan literasi ini belum dapat dijalankan)

⮚ Menyempurnakan layanan pengaduan nasabah baik dengan pemanfaatan teknologi
atau peningkatan kualitas dari produk dan layanan serta penyempurnaan kompetensi
pegawai dalam memberikan layanan terbaik.
●

Kinerja lingkungan hidup dengan cara:

⮚ Mengurangi konsumsi kertas (memaksimumkan penggunaan media online dan
jaringan internet sebagai sarana komunikasi internal dan publikasi antara jaringan
kantor) sebagai upaya Perusahaan menggiatkan penggunaan kertas secara minimum
(paperless)
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⮚ Melakukan efisiensi penggunaan listrik (penggunaan lampu LED dan efisiensi
pendingin); efisiensi konsumsi BBM (perawatan kendaraan operasional secara berkala
dan penggunaan transportasi publik untuk perjalanan dinas jarak jauh); pengelolaan
konsumsi air yang bersumber dari air bawah tanah dan PDAM.
⮚ Pengelolaan limbah yang dibedakan berdasarkan limbah padat dan cair. Selain itu,
Perusahaan memiliki limbah yang tidak termasuk dalam kategori limbah berbahaya
dan racun.
⮚ Perusahaan menekankan pada peningkatan efisiensi penggunaan kendaraan
operasional dan penggunaan pendingin ruangan yang ramah lingkungan dan hemat
energi disertai pemakaian sesuai kebutuhan walaupun kegiatan dan aktivitas
Perusahaan tidak melibatkan aktivitas fisik yang menghasilkan emisi secara langsung.

●

Perusahaan akan melakukan inovasi produk jasa asuransi serta pengembangan fitur-fitur
untuk produk yang sudah ada sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan
nasabah. Produk asuransi disesuaikan dengan segmen dan kebutuhan nasabah sebagai
bentuk pengembangan produk keuangan berkelanjutan, salah satunya dengan secara aktif
turut serta dalam program pertanggungan asuransi untuk para petani ikan kecil.
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