
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Yth. 1. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa,
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum, dan
3. Direksi Perusahaan Reasuransi.

SURAT EDARAN
Nomor: SE- 2 t8L.1112012

TENTANG
PENJELASAN PASAL 7 AYAT (2) DAN AYAT (3),

PERATURAN MENTERI KEUANGAI ' I  NOMOR 53iPtu iK 01Ol2O12

Sehubungan dengan penerapan ketentuai-'r Pcsel 7 ayat, (2) ,:len ayet (3) Fe;-atui-er l"{cntei.i
1(euangan nomor 53/PMK.01012012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi  dan
Perusahaan Reasuransi  ( "PMK 53") ,  bersama in i  dapat  kami  sampaikan hal -ha l  sebagai  ber ikut :
1 .  Ketentuan Pasal  7  ayat  (2)  PMK 53 mengatur  bahvra penempatan aset  d t  tuar  neqer i  berupa

surat  u tang harus memenuhi  ketentuan sebagai  ber jkut :

a .  pa l ing kurang memi l ik i  per ingkat  BBB atau yang setara dar i  perusahaan o€f f ier r :c<a:  e fe<
yang diakui secara internasional.

b .  d i jua l  mela lu i  penawaran umum; dan

c.  in formasi  mengenai  t ransaksinya dapat  d iakses d i  Indonesia.

Dalam hal sebelum PMK 53 ditetapkan, perusairaan asuransi telah memil iki aset berupa surat
utang di luar negeri sebagai back-up aset produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi
yang t idak sesuai dengan ketentuan tersebut, perusahaan dimaksud wajib melepas surat
utang tersebut pada saat harga pasar membaik dan t idak menyebabkan kerugian bagi
pemegang polis. Namun dalam hal pelepasan surat utang dimaksud merugikan pemegang
polis, Perusahaan diberikan kesernpatan untuk memperlahankan surat utang yang telah
d im i l i k i  samoa i  dengan  ja tuh  tempo  Un tuk  se lan ju tnya  pe rusahaan  d i l a rang  n rembe l i  su :a t
utang baru yang t idak memenuhi kri teria pasal r ayat (2) pMK 53 tersebut.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b PMK 53 yang mengatur syarat investasi di luar negeri
berupa reksa dana harus "dicatatkan di bursa efek di negara tempat manajer investasi
dimaksud berdomisi l i" dimaksudkan bahwa reksadana tersebut telah mendapatkan izin dari
otoritas pasar modal di negara tempat manajer investasi cj imaksud berdomisi l i .

Demikian atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarla

lsa Rachmataruyata
NtP 1 9661 2301991021001

gal l6 Agustus

Tembusan:


