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Sebuah survei 
mengungkapkan risiko-
risiko saling berkaitan yang 
merupakan tren pada 2018 
dilakukan oleh Russell 
Group, suatu perusahaan 
jasa manajemen risiko 
dan perangkat lunak yang 
berpusat di Inggris. 
Menurut perusahaan ini, risiko-risiko yang 
saling berkaitan (connected risks) merujuk 
kepada yang tumbuh dalam perusahaan-
perusahaan yang terintegrasi dan meningkat 
ke seluruh sektor industri dan wilayah serta 
menyebabkan tingkat risiko yang tinggi.  
Hal ini menyebabkan perusahaan dan 
reasuransi menghadapi risiko-risiko yang 
luas, yang membutuhkan suatu pendekatan 
risiko berdasarkan business intelligence  
dan analytics.

Dalam laporan hasil surveinya yang berjudul 
The Year Ahead: Risks and Opportunities in 
2018, Russel Group menyebut tren risiko-risiko 
yang saling berhubungan. Pertama, modal 
pemerintah dan modal swasta (public capital, 
private capital). Survei ini mengutip pakar 
ekonomi Thomas Piketty yang menjelaskan 
bahwa utang pemerintah meningkat terus 
di satu sisi, yang mendekati atau bahkan 
melebihi 100 persen dari pendapatan 
nasionalnya di negara manapun dan 
jumlahnya secara global mencapai 61,1 triliun 
dolar AS. Sementara di sisi lain, kata pakar ini, 
ada kemakmuran dari kekayaan yang dimiliki 
oleh swasta. Kenyataannya, modal swasta 
tumbuh lebih cepat dari penurunan yang 

terjadi pada modal pemerintah.
Kedua, perekonomian global (PDB 
dunia) sebesar 74 triliun dolar AS, hampir 
seperempatnya dihasilkan oleh Amerika 
Serikat (24,3 persen), diikuti Cina (14,8 
persen), dan Jepang (4,5 persen). Pada 2018 
ini, ketegangan geopolitik di Semenanjung 
Korea, perundingan Brexit, dan persoalan 
yang ada di pemerintahan Donald Trump.
Ketiga, dunia tidak global, tapi bersifat lokal 
(the world is not global, it’s local). Bahwa 
negara-negara lokal mempunyai kondisi 
ekonomi, budaya dan nilai-nilainya sendiri. 
Keempat, Data Privacy: GDPR. Mulai 18 Mei 
2018, harus mematuhi apa yang disebut 
General Data Protection Regulation (GDPR) 
untuk perusahaan-perusahaan yang 
berhubungan dengan penduduk Eropa 
Bersatu dan memegang data tersebut. Kalau 
melanggar kena denda 20 juta Euro (setara 
25 juta dolar AS) atau empat persen dari 
omset global perusahaan tersebut.

Kelima, proteksionisme baru. Proteksionisme 
dalam dunia yang sudah saling berkaitan 
tampaknya tidak hanya untuk perdagangan 
bebas, tapi juga meliputi data, lingkungan 
hidup, dan geo-political hazard.

Keenam, The Future is Bright. The Future 
is Online. Bagaimana perusahaan asuransi, 
reasuransi dan perusahaan lainnya dalam 
menanggapi munculnya generasi millenials 
dan perubahan teknologi? Munculnya 
generasi millenials dan kelompok aktivis 
dalam masyarakat yang disebabkan oleh 
kemampuan mereka untuk memanfaatkan 
revolusi digital, membawa perubahan-
perubahan pada pola pembelian dan 
membentuk kembali dunia tempat bisnis 
yang berupa kantor dan toko. Pertanyaan 

untuk para manajer risiko dan CEO 
adalah, “Bagaimana kita melindungi, 
mengkonsolidasikan atau mengubah model 
bisnis kita dalam lingkungan yang seperti 
itu?” Suatu hal yang pasti adalah it is not 
business as usual.

Ketujuh, apakah Anda berisiko untuk 
terjebak dalam suatu bisnis yang tidak 
mampu bersaing? Perubahan-perubahan 
dramatis dalam bisnis telah menyebabkan 
adanya jurang yang besar antara 
pendekatan tradisional terhadap strategi 
dan bagaimana cara dunia sekarang bekerja.

Kedelapan, apa sebenarnya budaya risiko 
(risk culture) itu? Ketika dewan direksi 
dan dewan komisaris sedang mempunyai 
kepentingan kepada sistem manajemen 
risiko internal, budaya risiko yang 
merupakan aspek sangat krusial dalam 
manajemen risiko, justru tidak diperhatikan. 
Budaya risiko memainkan suatu peran 
penting dalam mendorong suatu organisasi 
untuk menyebutkan dan mengetahui risiko 
Anda. Hal ini membantu pekerja organisasi 
tersebut untuk mengembangkan suatu 
pengertian kolektif mengenai perusahaan, 
tujuan perusahaan tersebut, dan peraturan 
mengenai kepatuhan dan risiko.

Tampaknya, apa yang diungkapkan oleh 
Russel Group dalam surveinya menyatakan 
bahwa perubahan-perubahan pasti terjadi, 
termasuk dalam kegiatan bisnis. Perubahan-
perubahan tersebut membawa risiko. 
Lebih-lebih dalam dunia yang sudah saling 
terhubung satu dengan lainnya. 
 
Sumber : Mucharor Djalil - Media Asuransi
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Jakarta – PT Asuransi Asei Indonesia atau Asuransi Asei melakukan penandatanganan perjanjian 
kerjasama dengan Bank Mandiri. Kerjasama ini ditandatangani pada Senin, 16 April 2018 di Kantor 
Kementerian BUMN.

Tujuan kerjasama ini adalah aktivitas kerja 
sama pemasaran antara Bank Mandiri 
dan Asuransi Asei melalui aktivitas 
bancassurance model referensi.

Dalam agenda yang sama, penandatangan 
kerjasama juga dilakukan dengan Bank 

Mandiri kepada PT Askrindo (Persero), PT 
Jasindo (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT 
Asuransi Jiwasraya (Persero).

Asuransi Asei sebagai perusahaan asuransi 
keuangan, telah memiliki produk-produk 
yang sesuai yakni produk penjaminan dan 

asuransi kredit. Sehingga dengan adanya 
penandatangan kerjasama ini dinilai 
sangat stategis dan bertujuan untuk lebih 
meningkatkan kinerja kedua belah pihak.

Asuransi Asei Gandeng Bank 
Mandiri Jamin Kredit Nasabah

Berita Utama

03

Kunjungan Kerja Plt Dirut 
Asuransi Asei ke Bandung
Bandung – Tanggal 14 
Maret 2018, Plt Dirut 
Asuransi Asei, Bapak 
Riduan Simanjuntak 
melakukan kunjungan 
kerja ke kota kembang 
Bandung. 

Kunjungan kerja ini diawali dengan 
morning briefing pada seluruh pegawai 
Kantor Cabang Bandung, yang saat ini 
dikepalai oleh Bapak Rudi Barkah. Setelah 
Plt Dirut memberikan arahan kepada 
seluruh pegawai di KC Bandung, 

Beliau dan tim Asuransi Asei melanjutkan 
pertemuan dengan relasi bisnis dari Bank 

Woori Saudara dan Eltrans Indonesia.
Sebagai nasabah Asuransi Asei KC 
Bandung, PT Ayoe Indotama Textile juga 
masuk dalam rangkaian kunjungan kerja 
tim Asuransi Asei.
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Surveillance Audit 
ISO 9001:2015

Jakarta –  Selama dua hari 
tim auditor dari Sucofindo 
melakukan surveillance audit 
ISO 9001:2015 dengan ruang 
lingkup audit beberapa unit 
kerja operasional dan non-
operasional di Kantor Pusat 
dan Kantor Cabang Utama 
Jakarta yang berkedudukan 
di Gedung Graha Asei, Tanah 
Abang, Jakarta Pusat.

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan audit yang dilaksanakan tanggal 
22 – 23 Maret ini, dilaksanakan opening 
meeting, interview dengan auditee dan 
melakukan pengecekan kesesuaian proses 
dengan system kebijakan mutu yang  
telah ditetapkan perusahaan melalui 
metode sampling.

Di hari kedua, uditor dari Sucofindo 
menyampaikan hasil audit atas 
pelaksanaan system management mutu 
yang telah diterapkan oleh Asuransi Asei.

Rekomendasi atas pelaksanaan audit 
kali ini adalah pentingnya melakukan 
continously improvement atas penerapan 
QMS ISO 9001:2015, melakukan sosialisasi/ 
kampanye kepada seluruh karyawan atas 
Kebijakan Manajemen Mutu perusahaan 
sebagai standar pelayanan kepada 
Pelanggan Asuransi Asei. Selain itu proses 
identifikasi risiko beserta mitigasinya dan 
proses evaluasi menjadi hal yang harus 
diperhatikan lainnya.

Sebagai penutup dalam closing meeting, 
Direktur Keuangan Asuransi Asei, Ibu Eva 
Jorita, menyampaikan agar setiap unit 
terkait dapat menyelesaikan tindak lanjut 
yang menjadi catatan dari auditor dan 
penerapan sistim kebijakan mutu dengan 
sebaik-baiknya.

Adapun Sertifikat QMS ISO 9001 telah 
dimiliki Asuransi Asei sejak tahun 2000  
(18 tahun) sampai dengan versi terakhir 
tahun 2015.

Seremoni 
Penyerahan  
SKD Pensiun
Jakarta – Seremoni penyerahan 
Surat Keputusan Direksi (SKD) 
terkait pensiun secara simbolis 
disampaikan oleh Plt Direktur 
Utama Asuransi Asei, Riduan 
Simanjuntak. Dan disaksikan 
oleh para Direksi dan pegawai di 
Kantor Pusat.
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RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Sertijab 
Pengurus Baru Koperasi Pegawai Asei

Jakarta – Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
Koperasi Pegawai Asei diselenggarakan 
tanggal 28 Maret 2018 yang bertempat di 
Gedung Menara Kadin Indonesia lantai 22.

Dalam agendanya, pertemuan yang dihadiri wakil dari seluruh 
anggota koperasi pegawai ini adalah Pemaparan Laporan 
Keuangan Tahun 2017, Serah Terima Jabatan Pengurus 
Koperasi Pegawai Asei dan Launching Website Koperasi 
Pegawai.

Laporan keuangan tahun 2017 dipaparkan oleh Bendahara 
Pengurus Kopeg Asei, Dadi Permadi. Dan kemudian, agenda 
dilanjutkan dengan launching official website Koperasi 
Pegawai dengan nama www.kopegasei.com.

Website ini dirilis oleh pengurus dalam rangka meningkatkan 
keterbukaan informasi kepada anggota koperasi, sekaligus 
memberikan fitur-fitur tambahan berupa kalkulasi pinjaman dan 
profile account dari masing-masing anggota, yang tentunya 
harus melakukan log in menggunakan user dan account.

Agenda diakhiri dengan serah terima jabatan Ketua Pengurus 
Kopeg Asei. Setelah menjabat sebagai Ketua Koperasi 
Pegawai Asei periode 2014 – 2017, Bapak Ilham P Nugroho, 
secara simbolis menyerahkan jabatan kepada Ketua Koperasi 
Pegawai Asei terpilih, Taurida Adinda untuk periode 2017 – 
2022.

Kegiatan

Bertempat di Menara Kadin Indonesia Lantai 
22, tanggal 19 Maret 2018, sejumlah pegawai 
dengan masa kerja diatas 10 tahun dilepas 
melalui program pensiun dini ini.

Bapak Riduan mengungkapkan dalam 
sambutannya bahwa seluruh pegawai akan 
ada masanya untuk pensiun, dan beliau sangat 
mengapresiasi kerja keras teman-teman kepada 
perusahaan ini. Beliau yakin, sudah banyak 
pegawai Asuransi Asei yang pensiun menjadi 
semakin tinggi tingkat militansinya.

“Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi 
yang diberikan oleh Manajemen Asuransi Asei, 
mohon maaf atas perilaku yang telah dilakukan 

dan semoga silaturahmi ini tetap terjalin di lain 
kesempatan.” ungkap Bapak Ihwan, salah satu 
pegawai purna tugas yang terakhir bertugas di 
Kantor Cabang Utama.

Kegiatan ini diakhiri dengan doa bersama dan 
penyampaian apresiasi kepada para purna tugas 
oleh para pegawai Asuransi Asei.



Edisi 08  |  Apr 2018Buletin Warta Asei06

Cara Cerdas menghadapi Emosi  
Negatif di Tempat Kerja (Bagian 2 - Habis)

Setelah pada edisi sebelumnya telah 
dijelaskan 2 poin tentang fakta-fakta 
mengenai hal-hal yang mungkin terjadi 
ketika organisasi mengabaikan emosi 
negatif pegawai. Lalu, fakta selanjutnya 
adalah :

1. Menurunkan efektivitas kerja di 
perusahaan. 
Apakah Anda pernah mendengar  
bahwa emosi positif itu bisa menular? Betul 
sekali, emosi itu bisa menular. Begitu juga 
dengan emosi negatif. Bayangkan saja jika 
rasa takut dan marah yang terjadi di kantor 
Anda tidak dikelola dengan baik maka emosi 
negatif tersebut akan menyebar di lingkungan 
kerja Anda dan menyebabkan perusahaan 
semakin sulit untuk mempertahankan 
pegawai terbaik mereka. 

2. Rasa takut
Rasa takut dapat menurunkan kemampuan 
pegawai untuk mengambil keputusan dan 
kehilangan kepercayaan diri, membuat 
seseorang tidak mampu berpikir, 
mengarahkan seseorang untuk mengulang 
masa lalu, resah terhadap masa yang akan 
datang, dan tidak fokus dengan kondisi 
saat ini. Merasa takut juga dapat merusak 
toleransi pegawai terhadap ambiguitas 
dan kompleksitas yang mana hal tersebut 
merupakan faktor krusial untuk bisa sukses 
di lingkungan yang sangat kompetitif 
seperti saat ini. Rasa takut juga dapat 
menurunkan kepedulian terhadap rekan 
kerja, dan “menciptakan” emosi negatif 
lainnya di tempat kerja. Apabila pegawai 
merasa di tempat kerjanya saat ini tidak bisa 
mengurangi rasa takut mereka terhadap 
masa depan, maka pegawai akan mulai 
untuk mencari pekerjaan baru. Berdasarkan 

penelitian Porath and Pearson (dalam 
Pearson, 2017) takut merupakan emosi 
yang paling banyak menyebabkan pegawai 
memutuskan untuk keluar dari tempat 
kerjanya.

Cara Cerdas menghadapi Emosi Negatif di 
Tempat Kerja.
Setelah Anda mengetahui pentingnya 
mengelola Emosi Negatif di lingkungan kerja, 
berikut adalah langkah kecil tapi pasti yang 
bisa Anda lakukan untuk mengelola emosi 
negatif yang terjadi di Organisasi Anda. 

1. Berkacalah pada diri sendiri.
Cobalah untuk mengingat situasi apa saja 
yang dapat memicu emosi Anda. Buatlah 
catatan kapan dan bagaimana emosi Anda 
bisa muncul dan respon apa saja yang 
muncul. Agar lebih valid coba tanyakan 
pada rekan kerja yang Anda percaya untuk 
mengobservasi perilaku Anda. Mengapa Anda 
perlu melakukan ini? Karena ketika Anda 
sudah memahami diri Anda sendiri, maka 
Anda akan lebih mudah untuk memahami  
orang lain. 

2. Stay Calm. 
Ambil napas panjang dan jadilah role model 
yang baik. Jangan buru-buru merespon 
jika ada hal-hal yang tidak Anda inginkan 
terjadi. Cobalah untuk relaks. Terutama 
ketika emosi negatif menguasai Anda di 
tempat kerja, ambilah napas yang panjang 
sebentar. Kemudian coba pikirkan sejenak 
apa sebenarnya yang sedang terjadi. Momen 
ini dapat membantu Anda untuk mengontrol 
emosi Anda.  Dari pada Anda merusak 
barang-barang yang ada di sekitar Anda, 
emosi Anda tidak akan teredam, tapi Anda 
bisa diminta ganti rugi oleh perusahaan 

karena sudah merusak fasilitator kantor. Oleh 
karena itu, yuk dibiasakan untuk lebih santai 
dan relaks jika ada emosi negatif sedang 
menggerogoti Anda dan jadilah contoh di 
tempat kerja Anda. 

3. Aktifkan radar Anda.
Radar disini maksudnya adalah tingkatkan 
kepekaan Anda terhadap lingkungan sekitar. 
Coba perhatikan setiap ekspresi wajah dan 
bahasa tubuh bawahan, atasan, atau rekan 
kerja Anda, terutama ketika hal tersebut 
terlihat tidak sesuai dengan apa yang Anda 
dengar. Untuk membangun keterampilan ini, 
cobalah observasi perilaku orang-orang yang 
sedang mengalami emosi negatif, baik ketika 
Anda sedang meeting atau sedang di tempat 
umum.  Dan jangan lupa, jadilah pendengar 
aktif. Ketika Anda mendengar, dengarkan 
secara utuh “isi” pembicaraan lawan bicara 
Anda bukan “siapa” pembicaranya. Jika Anda 
mendengar sambil mengecek email pada 
gadget , maka Anda tidak mendengar secara 
utuh. Jika di dalam diri, Anda mengkritisi 
atau menyalahkan, Anda tidak mendengar 
secara utuh, dan jika Anda loncat ke solusi 
atau berpikir mengenai cerita yang akan 
Anda bagi ketika giliran Anda bicara, maka 
Anda juga tidak mendengarkan secara 
utuh. Tunjukkan kepada lawan bicara Anda 
bahwa Anda peduli dengan apa yang mereka 
bicarakan sehingga Anda dapat dengan cepat 
menangkap signal dan mengintrepretasi 
maksud pembicaraan lawan bicara Anda. 

Setelah Anda mengetahui pentingnya 
mengelola Emosi Negatif dan bagaimana cara 
menghadapinya, Be Smart ya! Jangan mudah 
terpancing! Good Luck. 
(Putri N/Bag. PSDM/Berbagai Sumber)

Psiknowledge
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Mengenal Teknologi
QR Code

Inovasi

Di jaman yang digital saat ini, dan makin 
maraknya cara berkomunikasi digital, 
adalah salah satunya menggunakan 
Kode QR (Quick Response). Mungkin dari 
beberapa Anda sering melihat dan telah 
menggunakan metode komunikasi kode 
QR dalam berbagai hal, untuk transaksi 
pembayaran, ataupun memberikan 
informasi teks hingga nomor telepon.  
Apa sih sebenarnya QR dan asal mulanya?

Kode QR adalah sebuah kode matriks (atau 
dua-dimensi bar code ) yang dibuat oleh 
perusahaan Jepang Denso-Wave pada 
tahun 1994. “QR” berasal dari kata “Quick 
Response“, sebagai pencipta kode yang 
dimaksudkan agar isinya dapat diuraikan 
pada kecepatan tinggi. QR Code awalnya 
diciptakan anak perusahaan Toyota ini, 
pada tahun 1994 berguna untuk melacak 
komponen otomotif pada kecepatan tinggi. 
Kode ini dirancang untuk dapat dibaca oleh 
kamera lebih cepat dibandingkan sistem laser 
dengan simbol bergaris yang jauh lebih rigid 
dan biasanya digunakan untuk UPC bar codes 
yang tradisional.

Pada desain QR Code ini, para desainer dari 
kode menambahkan empat kotak besar 
sebagai standar ke semua kode QR yang 
saat ini telah tersebar di seluruh dunia. 
Tiga dari kotak yang memiliki ukuran besar, 
membantu kamera menentukan posisi 
dari kode QR, sedangkan kotak keempat 
yang memiliki ukuran kecil, akan digunakan 
untuk menormalkan ukuran gambar, 
sudut pandang, dan orientasi. Inovasi ini 
memungkinkan komponen mobil akan 
dipindai pada kecepatan yang jauh lebih 
cepat dari sebelumnya. 

QR Code bekerja dengan cara yang mirip 
dengan barcode UPC dalam data yang 
diselenggarakan dalam bentuk pola yang 
dapat diterjemahkan. Data ini bisa berisi apa 
saja, seperti sebuah URL untuk sebuah situs 
web ke informasi kontak, datageolokasi untuk 
digunakan pada peta. Apa saja yang bisa 
ditulis di bawah 4.000 karakter atau lebih 
(tergantung pada jenis data).

Dalam penggunaannya pun lebih mudah 
karena hanya menggunakan aplikasi barcode 
scanner yang di download di smartphone. 
Kemudian jalankan aplikasi tersebut yang 
semestinya memiliki fitur pemindaian yang 
akan terlihat melalui kamera perangkat 
anda. Cukup arahkan kamera anda pada 
QR Code, hingga muncul warna kuning 
berkedip, hingga secara otomatis kamera 
pada ponsel anda akan menangkap gambar 
QR Code tanpa anda menggunakan shutter 
camera. Code yang tersembunyi dalam QR 
code tersebut akan menggiring anda kepada 
tujuan URLs, text, videos, alamat email, VTs, 
dan sebagainya

Perkembangan Kode QR
Dalam perkembangannya, Kode QR tidak 
hanya digunakan pada otomotif, namun 
sudah masuk ke materi pemasaran, 
toko dan media cetak. Dan kemunculan 
beberapa aplikasi di smartphone yang telah 
mendukung beberapa platform Android, iOS, 
Windows Phone, MeeGo, dan sistem operasi 
smartphone lain semua memiliki akses ke 
kamera dan aplikasi QR code untuk decoding 
gambar. Dengan kata lain, kebanyakan orang 
sekarang memiliki scanner QR code dalam 
genggaman tangan mereka.

QR Code umumnya digunakan untuk 
menyelamatkan orang-orang di bagian 
pemasaran dalam kesulitannya untuk 
menuliskan kata-kata. Misal “Kunjungi situs 
kami untuk info lebih lanjut”. 

QR Code dapat digunakan dimana saja setiap 
saat, memiliki hubungan analog digital dan 
ketika dibutuhkan dapat dicetak, disamping  
menjadi hiburan dengan alat pindai kreatif 

dan ramah lingkungan. QR Code banyak 
penggunakan di majalah, tempat umum 
seperti museum, bis dan terminal, ataupun 
di papan - papan iklan. Namun, walaupun 
teknologi ini sudah 15 tahun tercipta, 
di Indonesia kita baru terbiasa dengan 
“penampakan” kode ini belakangan terakhir.

Manfaat dalam kehidupan sehari - hari 
tergantung kebutuhan dan kreatifitas, 
misalnya memanfaatkan QR Code sebagai 
kode untuk memudahkan membaca dan 
membookmark seluruh artikel di sebuah blog 
. QR Code Reader di ponsel bisa langsung 
mencapture informasi yang tersedia. 

Dalam membuat QR Code saat ini sudah 
banyak class PHP bagi anda yang berprofesi 
sebagai programmer, namun bagi anda 
yang awam dapat menggunakan situs-situs 
generate QR Code. Informasi apapun  
dapat anda sampaikan melalui generator  
QR Code ini.

QR Code memang menawarkan beragam 
fitur dan kemudahan, namun selain itu QR 
Code juga memiliki kelemahan. Kelemahan 
tersebut diantaranya adalah panjangnya teks 
/ url / konten yang akan disampaikan akan 
menambah lebar gambar yang akan dibuat, 
sehingga membutuhkan kamera beresolusi 
tinggi untuk bisa membaca setiap tanda 
dengan detil. Cara mengatasinya adalah 
dengan mengatur teks/konten menjadi lebih 
singkat, tepat dan jelas, atau menggunakan 
layanan URL SHORTTEN seperti tinyurl.com/ 
bat.am / bit.ly untuk meringkas URL yang 
panjang. Selamat Mencoba!  
(dari berbagai sumber)






