
 

 

BERITA PERS 

 

Great Eastern Life Indonesia dan Bank Muamalat Jalin Kerjasama Strategis 

dan Menghadirkan Asuransi Great Hasanah Pembiayaan 

 

Jakarta, 26 Juni 2020 – Hari ini, Great Eastern Life Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia 
mengumumkan kerjasama strategis yang ditandai dengan peluncuran produk asuransi Syariah 
untuk nasabah Bank Muamalat yang melakukan pinjaman untuk pembiayaan (credit life) dengan 
nama Asuransi Great Hasanah Pembiayaan. 
 
Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dimana lebih dari 87% populasi 
masyarakat Indonesia beragama Islam1. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Industri 
Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, terjadi penurunan inklusi keuangan syariah dari tahun 2016 
ke 2019 yakni dari 11,1% menjadi 9,1%. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia masih banyak 
yang belum paham terhadap keuangan syariah2. Oleh karena itu, diharapkan melalui kerjasama 
strategis yang dilakukan antara Great Eastern Life Indonesia dan Bank Muamalat dapat 
mendorong penetrasi asuransi jiwa syariah di Indonesia. 
 
Asuransi Great Hasanah Pembiayaan menawarkan beberapa keunggulan utama, yakni : 
1. Simpel, cukup dengan 1 kali pembayaran Kontribusi, nasabah bisa mendapatkan 

perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia selama masa pembiayaan. 
2. Memberikan ketenangan untuk keluarga karena Great Eastern Life Indonesia akan 

melunasi sisa pembiayaan yang dilakukan oleh Nasabah jika terjadi risiko meninggal dunia 
selama masa pembiayaan. 

 
“Kerjasama antara Great Eastern Life Indonesia dengan Bank Muamalat merupakan upaya kami 
untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk perlindungan yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi Great Hasanah Pembiayaan ini dihadirkan agar 
nasabah Bank Muamalat yang sedang melakukan pembiayaan untuk pinjaman di Bank Muamalat 
tetap dapat mewujudkan berbagai aspirasi hidup sesuai keinginannya dengan tenang karena telah 
dilindungi oleh Great Eastern Life Indonesia," tutur Fauzi Arfan, Direktur Keuangan Great 
Eastern Life Indonesia. 
 
“Kami sangat bangga dapat menjalin kerja sama strategis dengan Great Eastern Life Indonesia. 
Produk ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat baik dan menjadi nilai tambah yang 
bermanfaat bagi nasabah pembiayaan kami. Kami optimistis seiring dengan tumbuhnya 
pembiayaan perseroan maka kebutuhan akan produk ini juga semakin meningkat,” ujar Direktur 
Bisnis Ritel PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Purnomo B. Soetadi. 
 
Diharapkan melalui kerjasama ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia untuk 
memiliki perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah dan membantu meningkatkan 
pendapatan kontribusi dari industri asuransi syariah dimana oleh Asosiasi Asuransi Syariah 
Indonesia (AASI) pertumbuhan Kontribusi Asuransi Syariah diproyeksikan akan tumbuh 10% di 
tahun 20203. 
 
Sumber: 
1 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-

dunia#:~:text=Indonesia%20merupakan%20negara%20muslim%20terbesar,mencapai%20229%2C62%20juta%20jiwa. 
2  https://suaramerdeka.news/2020-ojk-proyeksi-asuransi-syariah-tumbuh-

8/#:~:text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK,2019%20mencapai%206%2C17%25. 
3 https://investor.id/finance/2020-aasi-proyeksikan-kontribusi-premi-asuransi-syariah-tumbuh-10 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tentang Great Eastern Life Indonesia 
 
PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang 
merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di 
Singapura dan Malaysia dengan aset senilai S$90 Miliar dan melayani lebih dari 5 juta pemegang polis. Great Eastern Life 
Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, 
Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great 
Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga juga perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan 
rencana pendidikan anak.  
 

Tentang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia, didirikan pada  
1 November 1991 yang digagas oleh MUI, ICMI, serta beberapa pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 
Pemerintah Indonesia. Sejak beroperasi pada 1 Mei 1992, perseroan terus berinovasi dengan menghasilkan program dan 
layanan unggulan. Kartu Shar-E Gold Debit Bank Muamalat menjadi kartu chip bank syariah pertama yang dapat digunakan 
untuk bertransaksi bebas biaya, dijutaan merchant di seluruh dunia. Bank Muamalat juga meluncurkan kampanye #AyoHijrah 
yang mengajak masyarakat hidup berkah dengan menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat.  

Pemegang saham Bank Muamalat Indonesia dimiliki oleh pemegang saham Islamic Development Bank atau IDB (32,7%), 
Boubyan Bank, Kuwait (22,0%), Atwill Holdings Limited, Saudi Arabia (17,9%), National Bank of Kuwait (8,45%), dan beberapa 
badan usaha dan individu lainnya. Boubyan Bank dimiliki oleh National Bank of Kuwait. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
 

Roy Hendrata Gozalie 
Head of Marketing 
PT Great Eastern Life Indonesia  
HP : 0818 500 696 
Email : RoyHendrataG@greateasternlife.com  
 

Hayunaji 
Corporate Secretary 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
HP : 081905054341 
Email : hayunaji@bankmuamalat.co.id 
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