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Perkembangan teknologi beberapa tahun 
ini sangat pesat. Perkembangan  teknologi 

ini bermacam-macam,  mulai teknologi  digital, 
 teknologi informasi, teknologi industri dan 
lain-lain. Perkembangan teknologi digital 
tersebut bisa menjadi dua sisi mata uang. 
 Kenapa diibaratkan dua sisi mata uang, karena 
perkembangan teknologi digital tersebut bisa 
berdampak positif dan juga bisa berdampak 
negatif. Jika dampak positif itu sendiri adalah 
bisa mendapat keuntungan dari  perkembangan 
tersebut  seperti untuk mempermudah 
 pelayanan dan data base perusahaan, apabila 
yang dirasakan adalah dampak positif  tersebut 
sehingga tentunya bukan sebuah masalah, 
akan tetapi perkembangan teknologi tersebut 
juga banyak dampak negatif sehingga perlu di 
 antisipasi untuk  mencegahnya agar terhindar 
dari efek dampak negatif  tersebut. 

Dampak negatif tersebut banyak  terjadi 
 belakangan ini adalah bocornya database 
 perusahaan karena hacker dan masih banyak 
lagi. kebutuhan keamanan dari data digital 
 kantor dan lain-lain sehingga cyber insurance 
ini dirasa sangat diperlukan banyak perusahaan. 
Cyber insurance merupakan hal yang menjadi 
sorotan karena belakangan ini sudah banyak 
cyber crime yang menjebol sistem komputeri-
sasi perkantoran, sebenarnya cyber insurance 
merupakan isu yang sudah berkembang sejak 
beberapa tahun terakhir terutama di Eropa dan 
beberapa negara. Seperti reseach yang dilihat 
dibawah ini.

Dari reseach yang ditampilkan diatas  terlihat 
bahwa kawasan Asia Pacifi c merupakan 
 kawasan yang paling banyak diserang oleh 
cyber crime. Sehingga negara-negara yang 
 berada di   kawasan tersebut hendaknya harus 
lebih berhati-hati dalam sistem teknologi yang 
dimiliki. 

Sebagai konsekuensi lebih praktisnya adalah 
 setiap bisnis atau perusahaan harus berhati-hati. 
Pencegahan dalam perkembangan cyber crime 
tersebut adalah merupakan langkah yang harus 
diambil dan digunakan untuk mengurangi resiko 
besar yang terjadi. Oleh karena itu banyak peru-
sahaan-perusahaan asuransi yang sudah mem-
buatkan program asuransi untuk cyber crime 
tersebut atau yang lebih dikenal dengan cyber 
insurance. 

Pencegahan tersebut berupa perlindungan 
sistem teknologi komputerisasi atau database 
yang dimiliki. Perlindungan tersebut yaitu  adalah 
dengan mengikuti program-program  cyber 
 insurance yang telah tersedia di  perusahaan 
 asuransi. Untuk itu perlu  diperhatikan  bagaimana 
dalam memilih program cyber insurance untuk 
perusahaan kita. Tips- tips dalam memilih cyber 
insurance tersebut adalah :

1. Belilah Yang Anda Butuhkan

Dengan semua lonceng dan peluit yang 
sekarang ditawarkan oleh  beberapa 

 perusahaan asuransi, penting untuk 
tetap memperhatikan hal-hal mendasar. 
 Pertimbangkan apakah Anda benar-benar 
membutuhkan cakupan yang ditawarkan, 
dan katakan saja “tidak” jika tidak. Pasar 
asuransi cyber sangat kompetitif, dengan 
banyak perusahaan asuransi saat ini fokus 
untuk membangun pangsa pasar, jadi 
orang mungkin bersedia memberi Anda 
cakupan atau persyaratan yang tidak 
 dimiliki orang lain.

2. Batas Kewajiban

Salah satu masalah terpenting dalam 
 menegosiasikan asuransi maya  adalah 
 menentukan batas tanggung jawab 
yang tepat. Biaya untuk  menanggapi 
 pelanggaran data dapat menjadi 
 substansial. Perkiraan bervariasi, namun 
satu  penelitian menemukan bahwa, pada 
tahun 2011,  rata-rata biaya organisasi 
 untuk  pelanggaran data yang melibatkan 
 hilangnya atau pencurian data pribadi 
adalah $ 5,5 juta, atau $ 194 per catatan 
elektronik. Karena asuransi cyber tidak 
terlalu mahal, Anda harus memilih batasan 
tanggung jawab sesuai dengan total 
 potensi pertanggungjawaban Anda jika 
terjadi pelanggaran.

3. Mendapatkan Cakupan Retroactive

Sebagian besar kebijakan  asuransi maya 
membatasi cakupan terhadap  pelanggaran 
yang terjadi setelah  tanggal “berlaku surut 
yang ditentukan.” Pada  beberapa,  tanggal 
ini sama dengan  tanggal  dimulainya 
 polis. Ini berarti tidak ada cakupan yang 
 diberikan untuk klaim yang dibuat  karena 
pelanggaran yang  terjadi sebelum  periode 
kebijakan,  bahkan jika  tertanggung  tidak 
tahu tentang  pelanggaran  tersebut 
saat membeli polis tersebut. Karena 
 pelanggaran mungkin terjadi sampai 
 beberapa saat sebelum klaim diajukan, 
Anda harus selalu meminta tanggal surut 
yang lebih awal dari tanggal mulai. Ini 
akan memastikan cakupan mencakup 
 pelanggaran yang tidak diketahui yang 
terjadi sebelum kebijakan tersebut dibuat, 
namun terlebih dahulu  menimbulkan klaim 
setelah melakukannya.

4. Waspadalah kepada kata pengecualian 
secara luas

Perlu diperhatikan untuk  menemukan 
ketentuan asuransi maya yang 
 bertentangan dengan tujuan dasar  dalam 
membeli pertanggungan.  Beberapa 
 kebijakan secara luas mengecualikan per-
tanggungan untuk setiap pertanggung-
jawaban yang timbul dari pelanggaran 
kontrak.

5. Waspada akan Ketentuan Panel dan 
 Persetujuan

Banyak kebijakan asuransi maya meng-
haruskan setiap penyidik, konsultan atau 
 pengacara yang digunakan oleh Anda 
 untuk menanggapi klaim atau klaim 
 potensial diambil dari daftar  profesional 
yang  telah disetujui sebelumnya oleh 
 perusahaan asuransi. Jika Anda  memiliki 
konsultan atau pengacara yang ingin 
Anda gunakan jika terjadi kerugian kare-
na  mereka sudah mengetahui operasi 
bisnis, sebaiknya  ajukan untuk menam-
bahkan profesional ini ke daftar pra-per-
setujuan dari penjamin asuransi selama 
 underwriting.

Fenomena Cyber Insurance 

Sumber : Alied Market Reseach, 2015

6. Alokasi Biaya Pertahanan

Jika klaim tertutup dan tidak tertutup 
 dinyatakan dalam tuntutan hukum yang 
sama terhadap Anda, masalah sering 
 timbul terkait alokasi biaya pertahanan 
yang tepat: berapa biaya pertahanan yang 
 harus dibayar oleh perusahaan asuransi? 
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 
oleh kebijakan asuransi dalam situasi ini, 
dengan beberapa ketentuan kebijakan 
yang lebih menguntungkan Anda  daripada 
yang lain.

7. Dapatkan Cakupan untuk Tindakan Ven-
dor dan Penghapusan

Kemungkinannya adalah  setidaknya 
 sebagian pemrosesan dan  penyimpanan 
data organisasi Anda diserahkan ke 
 vendor  pihak ketiga. Oleh karena itu, 
 penting  bahwa polis asuransi maya 
Anda  mencakup klaim terhadap Anda 
yang diakibatkan oleh pelanggaran yang 
 disebabkan oleh vendor pengelolaan data 
Anda.

8. Cyber Insurance yang pas dan Perjanjian 
Ganti Rugi

Anda juga harus memastikan bahwa 
 perjanjian ganti rugi asuransi maya dan 
vendor Anda saling melengkapi sehingga 
Anda dapat memaksimalkan pemulihan 
Anda dari kedua sumber tersebut.

9. mensejajarkan cyber insurance dengan 
Asuransi Lain

Beberapa kebijakan asuransi maya juga 
mencakup vendor pengelolaan data. 
 Mungkin ada alasan bisnis untuk meminta 
vendor untuk diasuransikan berdasarkan 
kebijakan Anda dalam kasus tertentu, 
 namun umumnya lebih baik untuk secara 
kontraktual meminta vendor Anda untuk 
membeli asuransi maya mereka sendiri 
 untuk bertindak sebagai liputan utama 
dan memberi nama Anda sebagai tertang-
gung. Kemudian, tetapkan agar kebijakan 
Anda menyatakan bahwa hal itu hanya 
akan berlaku bagi pihak ketiga  melebihi 
asuransi vendor itu. Struktur ini dapat 
mengurangi kemungkinan batas polis 
asuransi Anda akan habis oleh klaim yang 
menjadi tanggung jawab vendor Anda.

10. Mendapatkan bagian dari pengabaian 
subrogasi

Jika perusahaan asuransi Anda rugi, hal 
itu dapat menjadi “subrogated” atas klaim 
Anda terhadap pihak  ketiga manapun 
yang bertanggung jawab atas  pelanggaran 
tersebut. Ini  berarti  perusahaan  asuransi 
dapat mencoba  untuk  menutup 
 pembayarannya dengan  mengajukan klaim 
Anda kepada pihak yang  bertanggung 
jawab. Banyak  polis asuransi maya  berisi 
ketentuan yang  menyatakan bahwa Anda 
tidak dapat melakukan tindakan apa 
pun untuk  mengganggu hak subrogasi 
 perusahaan asuransi (Jay, Shelton. “10 Tips 
for Buying Cyber Insurance. 25 September 
2014).

Tips- tips tersebut perlu kita ketahui dan 
merupakan dasar yang perlu diperhatikan 
jika hendak membeli produk cyber insurance 
dari perusahaan asuransi agar kita tidak  sia- 
sia dan tidak salah membeli produk cyber 
insurance di sebuah perusahaan asuransi. 
Sekiranya itulah yang menjadi pembahasan 
dari cyber insurance, semoga kita terhindar 
dari resiko cyber crime setelah mendapatkan 
cyber insurance.
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Perusahaan  asuransi  adalah 
salah satu  lembaga 

 keuangan non bank yang  terus 
 berkembang.  Perkembangan 
di  Industri asuransi diperkira-
kan  terus  berkembang dan 
 bahkan signifi kan,  penetrasi 
 perusahaan asuransi saat 
ini  masih belum  maksimal. 
 Pertumbuhan premi industri 
asuransi di Indonesia  mencapai  
dua  tahun belakangan ini saja 
sudah mencapai 25  persen 
per tahun,  namun tingkat 
 penetrasinya masih berada di 
bawah negara lainnya di Asia. 
Tingkat penetrasi asuransi jiwa 
di Indonesia masih  berada 
di bawah 2  persen,  lebih 
rendah dari tingkat  penetrasi 
di  Singapura yang sekitar 4 
 persen dan Malaysia 3  persen, 
seperti dikutip dari sebuah 
portal berita belum lama ini.

Seiring perkembangan  industri 
asuransi yang stabil dan bahkan 
signifi kan sudah  sepantasnya 
diadakan  sinergi yang baik 
 antara  lembaga Non Bank 
 dalam hal ini  asuransi  dengan 
lembaga Non Bank  yaitu 
 perbankan. Oleh  karena itu PT 
 Asuransi Asei  Indonesia mem-
bentuk  sinergi  dengan PT Bank 
 Negara  Indonesia  (Persero) 
 dengan  membuat  perjanjian. 
 Perjanjian  kerjasama yang 
 ditandatangani di  Gedung 
 Kantor Pusat BNI  Jakarta 
tanggal 17 Juli kemarin, 
 ditandatangani oleh wakil dari 
masing-masing  perusahaan. 
Asuransi Asei oleh  Kepala 
 Divisi Pemasaran Bapak  Marah 
Kerma, serta dari pihak BNI 
oleh Kepala Divisi Badan 
 Institusi Pemerintah Bapak 
 Asmorohadi.
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Ditandatanganinya perjanjian 
 kerjasama antara PT Asuransi 
Asei Indonesia dan PT Bank 
Negara Indonesia  (Persero) 
Tbk  sebagai wujud pola 
 sinergi korporasi  dalam rangka 
 penjaminan  garansi bank dan 
atau standby letter of  credit, 
 serta Penjaminan Letter of 
Credit dan atau  Surat Kredit 
Berdokumen Dalam Negeri.

Dalam kerjasama ini, BNI 
 sebagai bank umum yang 
salah satu usahanya  antara lain 
memberikan fasilitas Garansi 
Bank, SBLC, LC dan SKBD akan 
bermitra  dengan  Asuransi Asei 
dalam  menanggung risiko 
kerugian yang timbul akibat 
 ketidakpastian atas pelunasan 
 pembayaran fasilitas  tersebut.

Kerjasama Commercial Line 
Asuransi Asei dan BNI

KABAR BARU
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Sebagai umat muslim bulan 
Ramadhan adalah bulan yang 

spesial, karena di bulan  tersebut 
ibadah yang  dijalankan akan 
 dilipat gandakan dan banyak 
 berkah di bulan suci  Ramadhan. 
Di balik bulan yang suci  tersebut 
 telah di jalani ada salah satu 
 kegiatan yang tidak boleh 
 terlewatkan  yaitu adalah Halal 
 bihalal. 

Acara halal bihalal adalah acara 
yang penting dan bukan  hanya 
 dibuat untuk umat  muslim saja, 
akan tetapi  khalayak umum  bahkan 
bukan yang  beragama Islam pun 
ikut turut serta  dalam acara  halal 
bihalal  sebagai  bentuk wujud 
toleransi di  negara yang pluralis. 
 PT  Asuransi Asei  Indonesia atau 
 Asuransi Asei yang  merupakan 

Momentum Idul Fitri di Asuransi Asei

Sambutan Direksi 
dan  Silaturahmi Pegawai  
Menjelang Puasa Ramadhan

KABAR BARU

Dalam rangka menyambut 
 bulan suci Ramadhan 1438 

 Hijriyah, Manajemen PT  Asuransi 
Asei  Indonesia  menggelar 
 silaturahmi pegawai yang 
 bertugas di  Kantor Pusat. Bulan 
Ramadhan  adalah bulan yang suci 
dan penuh  berkah, sehingga di 
bulan suci tersebut umat  muslim 
 berlomba-lomba untuk  beramal 

dan beribadah  semaksimal 
 mungkin.  Silaturahmi menjelang 
bulan suci Ramadhan merupakan 
kegiatan yang  selalu  diadakan 
dan sudah menjadi  kebiasaan 
bagi sebagian besar umat muslim. 
Tak terkecuali  Asuransi Asei yang 
juga mengadakan  silaturahmi 
pegawai dalam menyambut bulan 
suci Ramadhan.

sebuah  perusahaan asuransi yang 
besar juga tidak ketinggalan dan 
selalu  mengadakan acara halal 
 bihalal.

Bertepatan dengan hari pertama 
beroperasinya kantor  Asuransi 
Asei tanggal 3 Juli 2017, seluruh 
manajemen dan  pegawai PT 
 Asuransi Asei  Indonesia di Kantor 
Pusat  melakukan acara  bersalaman 
sembari  bermaaf-maafan sesama 
 pegawai.

Momentum ini digunakan  sebagai 
pengikat persaudaraan antar 
pegawai sehingga dapat  bekerja 
lebih baik lagi. Direktur Teknik 
Asuransi Asei, Bapak M Syamsu-
din Cholid juga menyampaikan 
pada sambutannya, bahwa 
setelah adanya bulan  Ramadhan 

yang penuh berkah selama satu 
bulan berlalu tidak menjadikan 
produktifi tas kerja menurun, 
 namun harus lebih ditingkatkan 
lagi melalui teamwork yang lebih 
kuat.

Silaturahmi tersebut  diawali 
 dengan arahan dari  Direksi  terkait 
produktifi tas kerja  selama  bulan 
Ramadhan yang  seharusnya 
 senantiasa tetap aktif dan 
 berimbang dengan ibadah yang 
dilakukan selama bulan suci ini. 
Kegiatan ini diakhiri  dengan 
 iringan doa, dan bersalam- 
salaman antar pegawai.

Semoga dengan  kegiatan  silatu- 
rahmi yang  diadakan  tersebut. 
Hubungan antar  pegawai  semakin 
erat dan  berdampak positif. 
Dengan  silaturahmi yang baik 
 komunikasi antar pegawai sema-
kin lancar sehingga dapat mening-
katkan  kinerja dan  produktivitas 
pegawai asuransi Asei. 
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KOLOM KHUSUS

Dalam rangka meningkatkan 
Nilai Tambah dan kualitas 

aspek pelayanan kepada 
stakeholder khusus kepada 
Nasabah eksisting dan calon–calon 
nasabah, Selasa (7/2) betempat 
di Kantor Pusat Asuransi Asei, 
Gedung Menara Kadin Indonesia 
Lantai 22, PT Asuransi Asei 
Indonesia (Asuransi Asei) dan 
PT Reasuransi Indonesia Utama 
(Persero), telah bersepakat untuk 
mengadakan kerjasama dalam 
bentuk penggunaan “Indonesia 
Re Client Portal berbasis 
Website”. Perjanjian tersebut 
ditandatangani oleh Direktur 
Pengembangan Indonesia Re 
(Bapak Adi Pramana) dan Direktur 
Teknik Asuransi Asei (Bapak M. 
Syamsudin Cholid). Asuransi 
Asei ditetapkan oleh Indonesia 

Re sebagai Pilot Project dalam 
peluncuran Indonesia Re Client 
Portal berbasis website, sehingga 
saat ini Asuransi Asei dapat 
mengkases serta menggunakan 
Informasi yang tersedia saat ini 
untuk meningkatkan kualitas 
proses Underwriting maupun 
Pemasaran.

Penandatanganan Perjanjian Fasilitas 
Indonesia Re Client Portal Berbasis Web

PT Asuransi Asei Indonesia  
merupakan salah satu peru-

sahaan asuransi yang  terkemuka 
di  Indonesia.  Dengan moto “one 
stop shop for insurance” PT 
 Asuransi Asei Indonesia  selalu 
 memberikan yang terbaik dan 
memberikan produk asuransi yang 
lengkap, produk  asuransi Asei 
meliputi produk asuransi  ekspor, 
 asuransi kredit  perdagangan 
maupun  pembiayaan ekspor dan 
juga  asuransi umum. 

Melihat track record dari Asuransi 
Asei melalui suratnya  pertanggal 
30 Mei 2017, PT Asuransi Asei 
 Indonesia diafi rmasi oleh PT Fitch 
Ratings Indonesia atau “Fitch” 
dengan peringkat Nasional IFS 
(Insurer Financial Strength) di   
AA-(idn) . Peringkat yang di beri-
kan oleh “Fitch” tersebut merupa-
kan bukti nyata dari Asuransi Asei 
merupakan perusahaan asuransi 
yang unggul.

Dalam menerbitkan dan meman-
tau pemeringkatannya, Fitch 
mengandalkan informasi  faktual 
yang diterimanya dari para 

emiten dan underwriters dan 
dari sumber lainnya yang Fitch 
percayai kredibilitasnya. Fitch 
melakukan pemerikasaan yang 
masuk akal sehubungan dengan 
informasi faktual sesuai dengan 
metodologi  pemeringkatannya 
dan  mendapatkan  verifi kasi yang 
masuk akal mengenai  informasi 
tersebut dari sumber yang 
 independen, sejauh sumber- 
sumber tersebut tersedia untuk 
efek tersebut atau dalam yuridiksi 
tersebut.

Peringkat Nasional 
IFS (Insurer Financial 
Strength) AA-(idn) 
untuk Asuransi AseiPT Asuransi Asei Indonesia 

bekerjasama dengan 
Vokasi   Universitas Indonesia 
dalam bidang pendidikan 
dan pengabdian kepada 
masyarakat. perasuransian. 
Gedung laboratorium yang 
telah berdiri pada 11 Januari 
2013 ini, dipergunakan 
untuk seminar dan kuliah 
umum khususnya di bidang 
perasuransian yang dapat 
diikuti oleh mahasiswa Vokasi 
Universitas Indonesia sebagai 
ajang untuk menambah 
pengetahuan. Diharapkan 
dengan adanya kerjasama ini, 
mahasiswa akan lebih aware 
dan mengerti tentang asurani 
dan program ini dapat terus 
berjalan sehingga dapat 
meningkatkan kompetensi 
khususnya dalam pengetahuan 
dunia asuransi.

Program Vokasi 
Universitas Indonesia

Penyelenggaraan Rapat kerja 
Terbatas (Rakertas) dalam 

kalangan internal Asuransi Asei 
telah dilakukan pada hari Jumat 
dan Sabtu (5 – 6 Mei 2017) di 
Kantor Pusat Jakarta.

Rakertas ini diselenggarakan 
dalam rangka koordinasi 
peningkatan portofolio asuransi 
keuangan di luar PKS Perbankan 
serta peningkatan likuiditas 
perusahaan. Dalam rakertas 
ini juga diadakan pembahasan 
dan diskusi oleh Divisi Asuransi 
Keuangan.

Rakertas Pemasaran
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GALLERY

Kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman agama serta keimanan dan ketakwaan umat kepada 
Allah SWT maka menjadikan momentum Ramadhan ini untuk meraih keutamaan melipatgandakan 

pahala.

Tema kegiatan Ramadhan ini adalah “Ramadhan Karim, Bersama Meraih Kemenangan”

Kegiatan yang dilaksanakan adalah ceramah Ramadhan, hatam al-Quran, tausiyah Ramadhan, inspirasi 
Ramadhan, takjil Ramadhan, semarak lomba Ramadhan (lomba-lomba internal), iftar dan buka puasa 
bersama, santunan dan bakti sosial.

Kegiatan Ramadhan tahun 2017

Bapak Supardi saat Memberi-
kan Tausiyah Ba’da AsharTausiyah setiap Ba’da Ashar

Doa bersama oleh Dirtek Pak 
M Syamsudin Cholid

Iftar dan Buka Bersama

Foto Dengan Direksi dan Per-
wakilan Induk

Foto Bersama Panitia dan 
Pemenang

Juara 1 Lomba Foto Eksternal Juara 1 Lomba Foto Internal

Juara 1 Ramadhan in Style

Juara 1 TTS (Teka Teki Syiam)Juara 2 Lomba Foto Internal

Juara 2 Ramadhan In Style

Juara 2 TTS (Teka Teki Syiam) Juara Adzan & Iqamah Juara Lomba Vlog Ramadhan 
In Story

Penyerahan Bingkisan Simbolis 
ke Purna Tugas

Penyerahan Kenangkenangan 
Kepada Ustdz Oki Setiana 

Dewi
Penyerahan Wakaf Al-Qur’an 
Ke Mualaf Center Indonesia

Pegawai Yang Sedang Ber-
tadarus Selama Ramadhan

Saat Lomba Teka Teki Syiam

Berbagi Takjil

Salah Satu Pegawai Sedang 
Mengikuti Lomba Adzan dan 

Iqomah
Yusuf Mansyur Usai Memberi-
kan Tausiyah di Menara Kadin

Sandiaga Uno saat Memberi-
kan Tausiyah Dzuhur
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ARTIKEL

Pada 24 November 2015, Otoritas 
Jasa Keuangan telah menerbitkan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 23/POJK.05/2015 tentang 
Produk Asuransi dan Pemasaran 
Produk Asuransi (selanjutnya 
disebut “POJK-023/2015”), POJK-
023/2015 dimaksud diterbitkan 
dalam rangka praktik asuransi yang 
sehat pada perusahaan asuransi serta 
pemberdayaan pemegang polis, 
tertanggung, atau peserta perlu 
ditingkatkan sehingga risiko terkait 
produk asuransi dan pemasaran 
produk asuransi dapat dikelola 
dengan baik. Salah satu ketentuan 
baru yang wajib dipenuhi oleh 
Perusahaan  Asuransi dalam POJK-
023/2015 adalah Produk Asuransi 
Bersama.

Pengertian Produk Asuransi Bersama

Produk Asuransi Bersama adalah 
produk asuransi yang dirancang 
untuk dipasarkan dan ditanggung 
atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) 
atau lebih perusahaan asuransi (Pasal 
1 ayat 3).

Jenis dan Kriteria Produk Asuransi 
Bersama

Produk Asuransi Bersama dirancang 
untuk dipasarkan dan ditanggung 
atau dikelola risikonya melalui 
mekanisme kerja sama antara :

a. Perusahaan Asuransi Umum dan 
Perusahaan Asuransi Umum 
lainnya;

b. Perusahaan Asuransi Jiwa dan 
Perusahaan Asuransi Jiwa 
lainnya; atau 

c. Perusahaan Asuransi Umum dan 
Perusahaan Asuransi Jiwa.

Pembagian risiko antara Perusahaan 
Asuransi Umum dan Perusahaan 
Asuransi Jiwa dalam Produk Asuransi 
Bersama harus sesuai dengan ruang 
lingkup usaha Perusahaan Asuransi 
Umum dan Perusahaan Asuransi 
Jiwa. Sebagai contoh untuk produk 
Asuransi Kredit PA+.

Produk Asuransi Bersama tersebut 
tidak termasuk pertanggungan 
bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) 

atau lebih perusahaan yang sejenis 
dalam rangka penyebaran risiko 
untuk satu objek  pertanggungan 
yang bersifat kasus per kasus [ko-
asuransi] (Pasal 5).
 
Produk Asuransi Bersama harus 
dituangkan dalam suatu perjanjian 
tertulis (Pasal 6 ayat 1).

Perjanjian tertulis tersebut paling 
sedikit harus memuat (Pasal 6 ayat 1) : 

1. Susunan keanggotaan, 
termasuk perusahaan yang 
menjadi ketua (leader) yang 
akan mengkoordinir kegiatan 
pemasaran Produk Asuransi 
Bersama dimaksud;

2. Tugas ketua;
3. Pembagian risiko untuk masing-

masing perusahaan yang 
tergabung dalam pemasaran 
Produk Asuransi Bersama sesuai 
dengan ruang lingkup usaha  
masing - masing perusahaan; 

4. Tata cara pembayaran premi 
atau Kontribusi oleh pemegang 
polis; 

5. Prosedur underwriting, prosedur 
penerimaan, dan penerusan 
premi atau kontribusi, serta 
prosedur penyelesaian dan 
pembayaran klaim; dan

6. Prosedur penyelesaian 
perselisihan antara Perusahaan 
yang tergabung dalam 
pemasaran Produk Asuransi 
Bersama. 

Polis Asuransi Produk Asuransi 
Bersama

Polis asuransi untuk Produk Asuransi 
Bersama harus memuat bagian 
risiko yang akan ditanggung oleh 
masing-masing perusahaan yang  
tergabung dalam pemasaran Produk 
Asuransi Bersama (Pasal 15 ayat 
1). Sehingga pembagian risiko 
diantara perusahaan asuransi harus 
jelas (misal dalam Asuransi Kredit 
PA+: Asuransi kerugian mengcover 
PHK dan Asuransi Jiwa mengcover 
meninggal dunia/natural death)

Polis asuransi untuk Produk Asuransi 
Bersama diterbitkan oleh perusahaan 
yang ditunjuk menjadi ketua dalam 

pemasaran Produk Asuransi Bersama 
(Pasal 15 ayat 2).

Polis  asuransi untuk Produk Asuransi 
Bersama harus ditandatangani oleh 
(Pasal 15 ayat 3) :
a. Seluruh perusahaan yang 

tergabung dalam pemasaran 
Produk Asuransi Bersama; atau

b. Perusahaan yang menjadi ketua 
dalam pemasaran  Produk 
Asuransi Bersama

Dalam hal polis asuransi untuk Produk 
Asuransi  Bersama ditandatangani 
hanya oleh perusahaan yang menjadi 
ketua dalam pemasaran pProduk 
Asuransi  Bersama, perjanjian tertulis 
dan polis asuransi untuk Produk 
Asuransi  Bersama sebagaimana 
harus memuat ketentuan bahwa 
perusahaan yang  tergabung dalam 
pemasaran Produk Asuransi  Bersama 
terikat sesuai porsi risiko masing- 
masing (Pasal 15 ayat 4).

Produk Asuransi Bersama wajib 
diajukan pelaporan ke OJK oleh 
perusahaan yang menjadi ketua 
dalam pemasaran  Produk Asuransi 
Bersama (Pasal 29 ayat 2)

PRODUK ASURANSI BERSAMA 
(PAB) 

POJK-023/2015 mulai berlaku sejak 
tanggal diundangkan dan wajib 
diterapkan oleh perusahaan asuransi 
sejak tanggal 26 November 2016.

Asuransi Asei sebagai Perusahaan 
asuransi wajib melaksanakan dan 
menerapkan POJK-023/2015 dimaksud. 
(bagian hukum/ct) 
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Untuk menurunkan berat badan yang utama adalah 
menurunkan konsumsi gula. Karena banyak minum 
air putih itu menurunkan gula yang dikonsumsi. 
Rasa lapar tidak selalu disebabkan karena Anda 
perlu makan namun juga karena sedang stres atau 
ingin mengonsumsi sesuatu yang manis. Kondisi 
ini bisa disiasati dengan memilih minum air putih. 
Saat Anda ingin minuman yang manis dan berkalori 
tinggi, gantilah dengan air putih.

Itu makanya kalau Anda minum air putih banyak 
bisa menurunkan berat badan, karena yang 
diturunkan konsumsi gula. Adapun soal jumlah 
yang dikonsumsi, agar mengikuti standar yang 
sudah dianjurkan, yakni minimal delapan gelas per 
hari bagi orang dewasa. Namun, jumlah itu bisa 
ditambah jika aktivitas fi sik yang dilakukan berat. 
Seperti kalau Anda beraktivitas cukup berat, seperti 
olahraga.

Para peneliti dari University of Brimingham tahun 
2015 juga mengatakan bahwa salah satau cara 
menurunkan berat badan adalah dengan minum 
setengah liter air setengah jam sebelum makan. 
Hal ini merujuk pada hasil penelitian mereka yang 
menemukan, bahwa orang yang mengonsumsi 500 
ml air setengah jam sebelum makan dilaporkan 
rata-rata kehilangan 4,3 kg selama 12 minggu.

Mau Langsing
Banyak Minum Air Putih

Mengonsumsi air mineral atau air putih bukan hanya baik untuk 
metabolisme dan konsentrasi, tapi juga berat badan. Bila Anda sering 

dengar diet air putih, sebenarnya ini adalah sebuah aktivitas rutin yang bisa 
berdampak baik untuk mengurangi konsumsi air perasa.

TIPS KESEHATAN




