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Bayar Obligasi
Obligasi multifinance jatuh tempo di September 2021

JAKARTA. Industri pembiaya-
an masih belum bisa keluar 
dari kondisi bisnis yang mele-
su. Meski begitu beberapa 
perusahaan multifinance 
mempunyai kewajiban mem-
bayar obligasi jatuh tempo di 
bulan September. Tercatat, 
ada 5 perusahaan yang memi-
liki kewajiban tersebut.

Nah, berbicara mengenai 
kesiapan dananya, beberapa 
perusahaan mengaku telah 
mempersiapkan kewajiban 
tersebut. Meskipun, kinerja 
pendapatan mereka beberapa 
ada yang masih terkoreksi 
hingga semester pertama ta-
hun ini.

Misalnya saja, PT Astra Se-
daya Finance yang harus 
membayar Obligasi Berkelan-
jutan V Tahap I Tahun 2020 
seri A senilai Rp 1,03 
triliun yang jatuh 
tempo pada 12 Sep-
tember 2021. Ada-
pun, dana yang dipa-
kai akan berasal dari 
pendapatan perusa-
haan dan penarikan 
pinjaman baru.

“ K e t e r s e d i a a n 
dana termasuk dari 
pendapatan perusa-
haan akan cukup 
untuk pembayaran 
utang jatuh tempo 
termasuk obligasi,” 

ujar Direktur Astra Sedaya 
Finance, Hendry Christian 
kepada KONTAN, akhir pekan 
lalu.

Ia menyebutkan bahwa saat 
ini perusahaan juga sedang 
berencana menerbitkan obli-
gasi kembali di tahun ini sete-
lah sebelumnya sudah mener-
bitkan satu kali obligasi di 
Maret lalu.  “Setiap penerbitan 
obligasi digunakan untuk ke-
butuhan penyaluran pembia-
yaan konsumen,” imbuh Hen-
dry.

Bisa menerbitkan lagi
Lalu PT Federal Internasio-

nal Finance (FIF Group) juga 
sudah menyiapkan dana dari 
kas internal untuk membayar 
obligasi yang akan jatuh tem-
po pada 25 September senilai 
661 miliar. 

Chief of Corporate Com-

munication FIF Group, Yuli-
an Warman memang meng-
akui, saat ini kinerja pembia-
yaan di FIF Group masih 
belum membaik seperti saat 
sebelum pandemi. 

Penghasilan perusahaan ini 
di semester satu menurun 
14,48% yoy menjadi Rp 4,43 
miliar. “Tapi untuk kewajiban-
kewajiban seperti itu memang 
kami pasti akan penuhi,” ujar 
Yulian. Ke depan FIF masih 
memantau kondisi pasar ter-
kait obligasi 

Sementara itu, Direktur BFI 
Finance Sudjono menyebut-
kan, tidak mengalami kesulit-
an untuk menyiapkan dana 
untuk membayar obligasi ja-
tuh tempo. BFI Finance sendi-
ri memiliki kewajiban mem-
bayar obligasi jatuh tempo 
senilai Rp 437 miliar. “Collec-
tion bulanan di atas Rp 1 trili-
un,” ungkapnya, kemarin.  n

Adrianus Octaviano

Kinerja Asuransi Properti

KonTan/Baihaki 

Pembangunan perumahan di Tangerang Selatan, Minggu (29/8). Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat, lini 
bisnis asuransi properti berkontribusi terhadap premi asuransi umum sebesar 29%. Naik dari kuartal sebelumnya yang 
sebesar 28,8%. Hingga kuartal II-2021 premi asuransi properti  tumbuh 16,1% yoy menjadi Rp 10,97 triliun. 

Ketersediaan dana termasuk dari 
pendapatan perusahaan akan cukup. 
Hendry Christian,  
Direktur Astra Sedaya Finance 

Surat Utang Perusahaan Pembiayaan
Jatuh Tempo September 2021 

Perusahaan Instrumen Nilai Jatuh Tempo

PT Astra Sedaya Finance Obligasi Berkelanjutan V  
Tahap I Tahun 2020 Seri A 1.027 12 Sep 21

PT AB Sinarmas Multifinance Obligasi I Tahun 2020 Seri A 115 14 Sep 21

PT BFI Finance Indonesia Tbk Obligasi Berkelanjutan IV 
Tahap III Tahun 2020 Seri A 437 18 Sep 21

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Obligasi Berkelanjutan III 
Tahap IV Tahun 2020 Seri A 328 20 Sep 21

PT Federal International Finance Obligasi Berkelanjutan III 
Tahap IV Tahun 2018 Seri B 661 25 Sep 21

Keterangan: Dalam miliar rupiah                                                                                      Sumber: Pefindo

Asuransi Perjalanan Melaju 
JAKARTA. Kebijakan pemberlakukan sertifikat vaksin Covid-
19 sebagai syarat perjalanan jarak jauh di dalam negeri mem-
buka peluang bisnis asuransi perjalanan.  Salah satu pemain 
asuransi Simas Insurtech  berharap, pelonggaran ini merupa-
kan awal pemulihan industri transportasi khususnya terkait 
wisata. 

"Jika kebijakan ini bisa kita jaga dan angka case baru terus 
menurun maka sampai akhir tahun asuransi perjalanan akan 
mulai meningkat," kata Presiden Direktur Simas Insurtech, 
Teguh Aria Djana, Jumat (27/8).  Hingga Juni 2021, perusaha-
an baru mengantongi premi Rp 15 miliar. Padahal, lini usaha 
ini sempat menunjukkan kenaikan pada kuartal dua 2021.

Simas Insurtech merevisi target premi asuransi perjalanan 
dari Rp 75 miliar menjadi Rp 40 miliar pada tahun ini.  Teguh 
menyebut, jika bisa melewati tahun 2021 tanpa gejolak, maka 
pada tahun 2022 ia optimistis, pariwisata dan transportasi 
akan menunjang premi asuransi perjalanan berkali lipat dari 
sekarang. Mereka juga  berencana menggandeng lebih ba-
nyak mitra.  

Selvi Mayasari

Produk Asuransi Milenial 
JAKARTA. Asuransi jiwa mengincar kalangan kaum milenial 
yang lebih melek soal perlindungan diri. BRI Life memiliki 
beberapa produk yang menyasar milenial. Seperti produk 
Lentera dengan fitur manfaat asuransi jiwa dan penyakit 
kritis, dengan pembayaran premi selama lima tahun dan 
waktu pertanggungan sampai 8 tahun.

"Jika tidak ada klaim sampai akhir pertanggungan, maka 
premi akan dikembalikan dengan prosentase tertentu. Premi 
produk ini berkisar Rp 150.000 sampai Rp 450.000 per bulan, 
cocok dengan kemampuan keuangan milenial," kata Direktur 
Utama BRI Life, Iwan Pasila, Jumat (27/8).

Sementara itu, Allianz Indonesia baru-baru ini meluncur-
kan OptimAll, portal distribusi asuransi digital yang akan 
menyediakan berbagai pilihan produk beragam.  "Produk 
asuransi kesehatan dimulai dari Rp 200 ribuan per tahun ," 
kata Bianto Surodjo, Direktur Allianz Life Indonesia.

Lalu Generali Indonesia baru-baru ini meluncurkan plat-
form digital baru Alive powered yang memberikan manfaat 
proteksi dengan 110% premi kembali.   

Selvi Mayasari
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