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CREDIT PROFILE 
 
Corporate Rating                   idA/Stable 
 
Rated Issues 
- 
 
Rating Period 
July 22, 2020 – July 1, 2021 
 
Rating History 
- 
 

FINANCIAL HIGHLIGHTS 
As of/for the year ended    Mar-2020    Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 

 (Unaudited)  (Audited)  (Audited)  (Audited) 

Total assets [IDR bn] 366.6  300.4  256.2  262.1  
Tabarru (participant) funds [IDR bn] 14.6  20.2  15.4  32.1  
Total equity [IDR bn] 103.7  104.1  96.3  95.1  
Total investments (including cash) [IDR bn] 140.1  134.2  149.0  169.0  
Net written contributions [IDR bn] 21.4  117.3  90.0  95.2  
Net claims [IDR bn] 9.9  29.3  22.6  39.3  
Underwriting surplus [IDR bn] 3.5  48.8  46.4  35.3  
Net income (attributable to shareholders) [IDR bn] 0.1 8.3  1.6  3.8  
ROAA [%] *(6.6) 4.7  3.8  3.1  
Loss ratio [%] 46.1  25.0  25.1  41.3  
Net written contributions /equity [x] 0.8 1.1 0.9 1.0 

Retention ratio [%] 67.2  80.7  79.4  69.7  
Equity/total assets [%] 28.3  34.7  37.6  36.3  
Risk based capital (RBC) [%] 120.1  120.7  115.1  88.4  
USD exchange rate [IDR/USD] 16,367  13,901  14,481  13,548  

 

*Annualized 
The above ratios have been computed based on information from the company and published accounts. Where applicable, some 
items have been reclassified according to PEFINDO’s definitions. 
 

 

PT Asuransi Jasindo Syariah diberikan peringkat “idA” dengan prospek “stabil” 
 
PEFINDO menetapkan peringkat kekuatan finansial PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) di “idA”. Prospek untuk peringkat 
tersebut adalah “stabil”.  
 
Perusahaan asuransi dengan peringkat idA memiliki karakteristik keamanan keuangan yang kuat dibandingkan perusahaan lainnya di 
Indonesia.  Namun, perusahaan mungkin akan terpengaruh oleh perubahan kondisi bisnis yang merugikan dibandingkan perusahaan 
asuransi lain dengan peringkat yang lebih tinggi. 
 
Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan kualitas aset yang di atas 
rata-rata. Namun, peringkat dibatasi oleh kehadiran dan rekam jejak yang terbatas di industri asuransi umum, performa operasional yang 
di bawah rata-rata, dan nominal ekuitas yang terbatas.  
 
Peringkat dapat dinaikkan jika PEFINDO melihat tingkat dukungan yang lebih tinggi dari Induk sebagai hasil dari meningkatnya kontribusi 
Perusahaan secara signifikan dan konsisten. Di sisi lain, peringkat dapat diturunkan jika ada penurunan dukungan dari Jasindo, seperti 
penurunan kepemilikan yang material, atau tingkat kepentingan Perusahaan terhadap Jasindo menurun secara susbtansial karena 
penurunan posisi pasar atau pemburukan indikator kinerja operasional. 
 
Kami melihat bahwa inisiatif program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ditengah pandemi COVID-19 akan berdampak moderat 
pada produksi bisnis baru di industri asuransi, khususnya kelas-kelas bisnis yang terkena dampak langsung seperti kendaraan bermotor, 
asuransi kredit, dan kargo. Sektor properti juga dapat terpengaruh pada tingkat yang lebih rendah, karena permintaan untuk pembaruan 
asuransi masih ada. Dampak signifikan COVID-19 pada kelas bisnis yang terpengaruh dapat membatasi kemampuan perusahaan asuransi 
umum untuk mendapatkan bisnis baru dan memperbarui polis, sehingga mempengaruhi profil keuangan perusahaan asuransi umum, 
terutama kinerja operasional dan profil likuiditas. Kami memperkirakan perusahaan asuransi memiliki buffer likuiditas cukup, karena 
sebagian besar porsi investasi ditempatkan pada aset likuid.  
 
Kami berpandangan bahwa COVID-19 akan memberikan dampak yang moderat untuk Jasindo Syariah, terlihat dari dukungan yang 
sangat kuat dari Induk dan likuiditas yang cukup untuk mendukung potensi pembayaran klaim. Pada 31 Maret 2020, 33% dari investasi 
Perusahaan ditempatkan di instrumen investasi yang lebih stabil dan likuid, seperti deposito dan reksa dana pasar uang. Tetapi dengan 
pandemi yang dapat berdampak signifikan pada produksi kontribusi baru – termasuk kendaraan bermotor, asuransi pembiayaan, dan 
kargo – kami akan terus memantau performa bisnis dan keuangan perusahaan, terutama produksi kontribusi, performa operasional, dan 
profil likuiditas.  
 
Berdiri tahun 2016, Jasindo Syariah menawarkan jasa perlindungan asuransi umum, dengan dasar prinsip syariah. Pada 31 Maret 2020, 
96,50% saham perusahaan dimiliki oleh PT Asuransi Jasa Indonesia dan selebihnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT 
Asuransi Jasa Indonesia. Selain kantor pusat di Jakarta, perusahaan memiliki satu kantor cabang dan sembilan kantor perwakilan yang 
tersebar di kota-kota besar di Indonesia, dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 57 orang pada 31 Maret 2020.  
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DISCLAIMER 
Peringkat yang dimuat dalam laporan atau publikasi ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil pemeringkatan pada saat 
tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh dan 
tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat pemberian peringkat. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi (baik 
keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan investasi lainnya) 
dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan dalam proses 
pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang dianggap dapat 
diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam 
proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. Keakuratan dan 
kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, 
Komisaris, Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya dan pengeluaran yang diderita atau timbul 
sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi dalam laporan atau publikasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO menerima imbalan untuk jasa 
pemeringkatan umumnya dari pihak yang meminta dilakukannya jasa pemeringkatan, dan PEFINDO sudah menginformasikan biaya pemeringkatan sebelum penetapan 
peringkat. PEFINDO memiliki komitmen dalam bentuk kebijakan dan prosedur untuk menjaga obyektivitas, integritas, dan independensi dalam proses pemeringkatan. PEFINDO 
juga memiliki code of conduct untuk menghindari benturan kepentingan dalam proses pemeringkatan. Peringkat bisa berubah di masa depan karena peristiwa yang belum 
diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi yang diterima tidak memadai dan/atau 
perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. Atas peringkat yang sudah mendapat persetujuan publikasi dari pihak yang diperingkat, PEFINDO 
berhak untuk mempublikasi peringkat dan analisisnya dalam laporan atau publikasi ini serta mempublikasikan hasil kaji ulang terhadap peringkat yang telah dipublikasikan, baik 
secara berkala maupun secara khusus dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan sebelumnya. Reproduksi isi 
publikasi ini, secara penuh atau sebagian, harus mendapat persetujuan tertulis dari PEFINDO. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas publikasi yang dilakukan oleh pihak lain 
terkait peringkat yang diberikan oleh PEFINDO. 


