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PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM MEMBERIKAN  
ASURANSI KEMATIAN KEPADA 524.169 WARGA 

 

 
https://koalafinansial.com/ 

 

Isi berita: 

Selama tiga tahun, Pemkab Muara Enim melalui program asuransi kematian telah 

berhasil mengcover sebanyak 524.169 warga Kabupaten Muara Enim melalui APBD. 

Hal tersebut terungkap pada saat penandatanganan data penduduk peserta asuransi 

kematian tahap ke-3 yang dilaksanakan oleh 22 Camat se-Kabupaten Muara Enim 

dihadapan Penjabat (Pj) Sekda Muara Enim Drs. H. Emran Tabrani, M.Si. dan Kadinsos 

Drs. Bhakti, M.Si. 

Menurut Kepala Dinas Dukcapil Muara Enim, Risman Effendi, mengatakan 

bahwa berdasarkan data penduduk asuransi kematian tahap ke-3 tahun 2021 dari sumber 

data 22 Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim terdapat 560.530 jiwa berdasarkan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi 

oleh Dinas Dukcapil Muara Enim diperoleh jumlah peserta asuransi kematian tahap ke-

3 tahun 2021 berjumlah 524.169 jiwa. 

Dikatakan Risman, seluruh penduduk yang terverifikasi atau tercover berhak 

mendapat uang pertanggungjawaban dari Pemkab Muara Enim. Sedangkan penduduk 

yang tidak tercover bisa mendapatkan program santunan kematian, dengan syarat harus 

tetap memiliki akta kematian dari Dukcapil Muara Enim. Namun demikian, sebelum 

program asuransi kematian berjalan, diminta Camat untuk selalu mengupdate data 

penduduk, karena data update jumlah penduduk sifatnya dinamis. 

Sementara itu Pj Sekda Muara Enim, Emran Tabrani mengatakan bahwa 

penandatanganan ini merupakan kesepakatan untuk diketahui dan disepakati data 

penduduk dari pendataan yang dilakukan pihak kecamatan se-Kabupaten Muara Enim 

yang diikutsertakan pada program asuransi kematian tahun ke-3 yang masuk RPJMD 

Kabupaten Muara Enim. 



[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Ferri-Wisma] [2] 
 

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabupaten 

Muara Enim untuk mendukung program tersebut dengan selalu mengupdate data jumlah 

penduduk dan jangan menganggap sepele. Sebab kedepan menjadi tantangan, bukan 

hanya program asuransi kematian saja, mengupdate jumlah penduduk dengan 

bekerjasama dengan BPS Muara Enim dan Dinas Komunikasi dan Informatika. “Jadi 

lakukan pendataan data secara update sehingga data yang update bisa digunakan untuk 

keperluan pada program sosial lainnya. Terlebih data penduduk sifatnya dinamis, maka 

dari itu harus perlu dilakukan peremajaan data,” tegasnya. 

Lebih lanjut, setelah dilakukan penandatanganan ini segera lakukan pelelangan 

agar bisa dilaksanakan program asuransi kematian. Ditambahkan Kepala Dinsos Muara 

Enim Drs. Bhakti, M.Si., bahwasanya penandatanganan ini merupakan kesepakatan 

untuk diketahui dan disepakati data penduduk dari pendataan yang dilakukan pihak 

kecamatan se-Kabupaten Muara Enim yang diikutsertakan pada program asuransi 

kematian tahun ke-3 yang masuk RPJMD Kabupaten Muara Enim. 

 

Sumber berita:  

1. https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/22/pemkab-muara-enim-cover-asuransi-

kematian-524169-warga,  Pemkab Muara Enim Cover Asuransi Kematian 524.169 

Warga, 22 September 2021. 

2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/566246/asuransi-kematian-tahap-ke-iii-

kembali-bergulir, Asuransi Kematian Tahap Ke-III Kembali Bergulir, 22 September 

2021. 

3. https://sumeks.co/524-169-warga-tercover-asuransi-kematian/, 524.169 Warga 

Tercover Asuransi Kematian, 23 September 2021. 

4. https://disnaker.id/berita/2021/09/23/524-169-warga-tercover-asuransi-kematian/,  

524.169 Warga Tercover Asuransi Kematian, 23 September 2021. 

 

Catatan: 

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi 

Kematian Bagi Masyarakat dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Asuransi Kematian dan Prosedur Pengajuan Klaim 

Asuransi Kematian Bagi Masyarakat, antara lain mengatur: 

1. Asuransi Kematian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
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tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan 

pada hasil pengelolaan dana. 

2. Masyarakat adalah setiap orang yang berada di wilayah kabupaten yang memiliki 

identitas resmi sebagai penduduk kabupaten. 

3. Setiap masyarakat yang meninggal dunia mendapatkan Asuransi Kematian.  

4. Asuransi Kematian dikecualikan bagi: 

a. Aparatur sipil Negara, TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya; 

b. masyarakat yang meninggal dunia karena: 

1) bunuh diri; 

2) hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan; 

3) melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan 

4) menggunakan narkotika, psikotropika, minuman keras dan zat adiktif lainnya. 

5. Besaran uang pertanggungan Asuransi Kematian diberikan sebesar Rp2.500.000,00 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang dianggarkan dalam APBD 

Kabupaten. 

6. Persyaratan pengajuan klaim Asuransi Kematian: 

a. Fotocopy KTP-el atau KTP atau identitas lainnya bagi masyarakat yang belum 

memiliki KTP-el atau KTP; 

b. Fotocopy KK; 

c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat dan/atau Akte 

Kematian asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;  

d. Surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa diketahui Camat dan/atau surat 

kuasa. 

7. Batas waktu pengaiuan Klaim Asuransi Kematian dilakukan paling lambat 90 

(sembilan puluh) hari sejak Penerima Asuransi Kematian meninggal dunia. 

8. Setiap orang yang melaksanakan penyelenggaraan Asuransi Kematian dilarang: 

a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya; 

b. melakukan penyalahgunaan wewenang; dan 

c. melakukan pemalsuan data. 


