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Proteksi Business Interruption sangat bermanfaat untuk melindungi 
tertanggung dari kerugian finansial saat terjadi musibah dengan 
bangunan tempat usaha.

Mengenal Produk 
Business Interruption

Cover Story

Pemanfaatan produk Business Interruption 
dalam proteksi terhadap penyelenggaraan 
kegiatan usaha dinilai masih minim kendati 
dinilai sangat penting.

Perlu diketahui, bahwa Business Interruption 
adalah suatu bagian tak terpisahkan dari 
asuransi PAR, jaminan asuransi yang penting 
namun tidak banyak pelaku industri asuransi 
umum yang memahaminya dengan baik. 
Agen, broker, maupun marketing asuransi 
begitu saja mencatat nilai sum insured dari 
Business Interruption tanpa memastikan 
bahwa nilai itu proper atau tidak. Jika tidak 
proper, maka bisa jadi tertanggung akan 
mengasuransikan nilai business interruption 
yang terlalu besar, atau bahkan terlalu kecil 
sehingga terjadi underinsurance. 

Seringkali kerugian finansial yang menjadi 
dampak dari risiko lebih besar ketimbang 
kerugian materil akibat terbakarnya bangunan 
tempat usaha. Sehingga peranan Business 
Interruption dirasa sangat penting dalam 
menanggung kerugian finansial tersebut. 

Dikutip dari sebuah portal berita on-line, 
Bambang Suseno, Chairman Asosiasi Ahli 
Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia 
(APARI), menjelaskan saat ini kebanyakan 
tertanggung lebih berfokus terhadap proteksi 

dasar, khususnya properti atau bangunan 
untuk kegiatan usaha. Padahal proteksi 
Business Interruption sangat bermanfaat 
untuk melindungi tertanggung dari kerugian 
finansial saat terjadi musibah dengan 
bangunan tempat usaha.

Beberapa terminologi atau istilah lain dari 
Business Interruption yaitu Consequential 
Loss (Con Loss), Loss of Profit (LoP), Time 
Element (TE). Dimana istilah tersebut 
merupakan terminologi yang sama untuk 
jaminan perlindungan terhadap income/
pendapatan yang dimiliki oleh tertanggung, 
apabila terjadi gangguan aset yang dicover 
dalam material damage. 

Hal senada dijelaskan pula oleh ahliasuransi.
org bahwa klausul yang sering muncul di 
asuransi Business Interuption adalah Material 
Damage Proviso Waiver dan Prevention or 
Denial of Access.

Penjelasan lebih lanjut diuraikan oleh 
akademiasuransi.org adalah sebagai berikut :
1. Material Damage Proviso Waiver

Klausul ini tetap mengharuskan adanya 
kerusakan fisik (physical damage) pada 
bangunan, mesin, stock atau harta benda 
lainnya yang diasuransikan walaupun 
kerugian fisik yang ditimbulkan minor atau 

dibawah potongan klaim (deductible), 
Business Interruption yang terjadi haruslah 
merupakan dampak langsung dari 
kerusakan fisik yang minor tersebut.

2. Prevention or Denial of Access
Klausul ini memang tidak mengharuskan 
adanya kerusakan fisik (physical damage) 
pada pabrik yang diasuransikan, namun 
yang dipersyaratkan untuk berlakunya 
klausul ini adalah adanya kerusakan fisik 
(physical damage) pada lingkungan 
sekitarnya (in consequence of damage 
(as within defined), in the vicinity of the 
premises which shall prevent or hinder 
the use thereof or access thereto) yang 
sedemikian rupa sehingga menghalangi 
atau mencegah akses (orang, kendaraan, 
barang ke lokasi pabrik).

Produk Business Interruption ini sangat penting 
karena selain menanggung pembayaran 
pengeluaran tetap (sewa, bunga bank, asuransi, 
dll), pembayaran gaji karyawan, pembayaran 
pesangon pekerja, hingga biaya tambahan 
dalam usaha mempertahankan tingkat 
produksi. Namun secara teknis ketentuan 
mengenai Business Interruption dapat berbeda 
pada masing-masing perusahaan asuransi. 
(berbagai sumber)
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Jakarta – Peningkatan ekspor non migas di Indonesia ditiap tahunnya merangkak naik, hal ini 
didorong juga dengan adanya peran pemerintah, terlebih dari Direkrorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional (Dirjen PEN) yang berfungsi merumuskan kebijakan di bidang pengembangan dan 
promosi ekspor, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan promosi ekspor, menyusun 
norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan promosi ekspor.

Beberapa langkah-langkah peningkatan ekspor 
nonmigas ini dibahas dalam audiensi PT 
Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) yang 
berkunjung ke Kantor Dirjen PEN di Gedung 
Kementerian Perdagangan, Jakarta pada 9 
Januari 2018.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional, Arlinda didampingi Direktur Kerja 
Sama Pengembangan Ekspor, Ganef Judawati; 

dan Direktur Pengembangan Promosi dan 
Citra, Sulistyawati menerima audiensi tersebut 
dengan baik.

Pertemuan ini membahas tindak lanjut kerja 
sama kedua instansi yang tertuang dalam Nota 
Kesepahaman Nomor 02/PEN/MOU/10/2012 
tentang Pengembangan Ekspor Nasional yang 
telah berakhir dua tahun.

Dirjen PEN sangat menyambut baik rencana 
tersebut, dan berharap tim Ditjen PEN 
dapat mengkaji ulang apa saja yang perlu 
diperbaharui dalam rencana kerja sama kedua 
instansi kedepannya dalam meningkatkan 
ekspor non migas Indonesia.

Peningkatan Kerjasama Asuransi Asei 
dengan Dirjen PEN

Berita Utama

Jakarta – Plt Direktur Utama Asuransi Asei, Riduan 
Simanjuntak bersama dengan 7 perusahaan 
asuransi umum melakukan penandatanganan 
kerjasama asuransi usaha budidaya udang 
(AUBU). Adapun, perusahaan asuransi umum 
yang tergabung menjalankan program yang 
dicanangkan pemerintah itu antara lain ialah PT 
Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai leader, 
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, PT 
Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Binagriya 
Upakara, PT Asuransi Central Asia (ACA), 
PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi 
Jasa Tania (Jastan), dan PT Asuransi Bhakti 
Bhayangkara. 

Program ko-asuransi ini memang dirancang 
bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) bertujuan untuk penyebaran 
risiko dan memaksimalkan jangkauan pelayanan 
sampai ke daerah-daerah lokasi tambak udang. 
Nilai premi untuk program itu mencapai 
Rp1,5 miliar yang seluruhnya ditanggung oleh 
pemerintah melalui alokasi APBN 2017.
Dikutip dari sebuah media online, Dirjen Perikanan 
Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) Slamet Soebjakto mengatakan pada 

tahap awal kami targetkan bisa memberikan 
perlindungan untuk sekitar 3.300 lahan bagi 
petambak udang yang tersebar di 14 provinsi di 
Indonesia,” ujarnya.

Dikarenakan program AUBU ini terbilang baru 
maka dalam menjalankannya dibentuklah 
tim pokja (kelompok kerja) yang terdiri dari 
perwakilan KKP, perwakilan OJK, AAUI dan 
perwakilan asuransi.

Program 
Asuransi Usaha 
Budidaya 
Udang 

Photo: Majalah Smart Lifestyle
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Rapat Umum Pemegang Saham 
RKAP 2018

Kegiatan

Jakarta – Bertempat di Ruang 
Rapat Serbaguna PT Reasuransi 
Indonesia Utama (Persero), 
Salemba Jakarta, telah diadakan 
RUPS PT Asuransi Asei Indonesia 
dengan PT Reasuransi Indonesia 
Utama (Persero) sebagai 
pemegang saham mayoritas dan 
Koperasi Pegawai Asei pemegang 
saham minoritas.

RUPS yang diselenggarakan tanggal 5 Januari 
2018 ini beragendakan pengesahan Rencana 
Kerja dan Anggaran tahun 2018 PT Asuransi 
Asei Indonesia serta Persetujuan KPI Manajemen 
tahun 2018.

Komite Inovasei Hadir Menampung 
Kreativitas Pegawai
Jakarta - Dilatarbelakangi 
dengan pentingnya 
inovasi untuk 
meningkatkan kinerja dan 
memenangkan persaingan 
bisnis Asuransi Asei, 
terbentuklah program 
inovasei yang dijalankan 
oleh komite inovasei. 

Inovasei merupakan wadah gagasan, ide 
ataupun inovasi yang nantinya diakui 
memiliki pengaruh positif pada efektivitas 
dan kelangsungan hidup jangka panjang 
dari organisasi.

Inovasi atau ide yang dimaksud terbagi 
menjadi 2 kategori, sederhana dan 
kompleks dengan lingkup peserta individu 
maupun kelompok.

Rencana program kompetisi inovasi yang 
dijalankan terbagi menjadi beberapa 
golongan yakni proses bisnis & layanan, 
teknologi, produk, administrasi, sosial.
“Kita lakukan program ini setahun dua kali. 
Gelombang pertama ini, pegawai cukup 
antusias. Tercatat 50 ide yang masuk ke 
komite untuk kami saring lagi melalui 
proses seleksi administrasi.” ungkap Rahmi 
Kurniati, Ketua Komite Inovasei.

Komite Inovasei ini akan melakukan 
screening dari ide yang masuk melalui 
tahap wawancara hingga nantinya 
ditentukan pemenang ‘Inovasei of the 
year’.
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Pentingnya Kepercayaan di dalam Organisasi, 
Terutama ketika terjadi Perubahan

Saat ini tidak ada organisasi yang berada dalam 
kondisi lingkungan yang stabil (Robbins & Judge, 
2013). Semakin beragamnya kebutuhan masyarakat 
dan teknologi yang terus berkembang menuntut 
organisasi untuk dapat berubah dan menyesuaikan 
diri dengan cepat terhadap kondisi lingkungan 
eksternal yang dinamis agar tetap dapat bertahan. 
Menurut Lewis (dalam Armenakis, 2013) organisasi 
pada umumnya melakukan perubahan besar 
minimal satu kali dalam empat atau lima tahun. 
Terutama saat ini, ketika kebutuhan pasar menjadi 
sangat dinamis, perubahan menjadi semakin cepat 
dan semakin menuntut organisasi untuk segera 
beradaptasi dengan hal tersebut. 

Dalam melakukan perubahan organisasi perlu 
adanya sebuah pendekatan untuk mengelola 
perubahan atau yang sering disebut dengan change 
management. Change management penting 
dilakukan secara efektif agar perubahan yang 
direncanakan dapat berhasil (Cummings & Worley, 
2009). Meskipun organisasi telah melakukan change 
management, tidak sedikit upaya perubahan yang 
dilakukan gagal. Berdasarkan penelitian diketahui 
bahwa hanya 1/3 dari upaya perubahan yang 
berhasil dilakukan karena organisasi mengabaikan 
pentingnya faktor individu (Devos & Buelens, 
2003). Dan hal tersebut masih relevan hingga 
saat ini. Apabila organisasi tidak dapat mengelola 
perubahan dengan baik maka hal tersebut akan 
mengakibatkan turunnya produktivitas, turunnya 
moral karyawan, dan meningkatkan turnover 
intention karyawan (Eby, Adams, Russel, & Gaby, 
2000), serta meningkatkan respon negatif karyawan 
terhadap organisasi (Applebaum & Batt, dalam 
Devos & Buelens, 2003). 

Salah satu faktor individu yang dapat memengaruhi 
keberhasilan perubahan organisasi adalah 
kepercayaan. Kepercayaan merupakan aspek 
penting ketika organisasi sedang mengalami krisis, 
terutama ketika terjadi perubahan organisasi 
(Colquitt & Salam, 2009). Devos dan Buelens (2003) 
menyatakan bahwa kepercayaan menjadi salah 
satu variabel utama yang dapat memengaruhi 
keterbukaan karyawan terhadap perubahan 
karena dapat menciptakan kesiapan individu untuk 
berubah (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993; 
Bouckenooghe & Devos, 2007). Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian yang dilakukan Novelia (2015) bahwa 
terdapat hubungan antara kepercayaan dan kesiapan 
karyawan untuk berubah karena dapat meningkatkan 
rasa aman terhadap masa depan, meningkatkan 
kerjasama, dan menurunkan perilaku resistan 
terhadap perubahan, keraguan, permusuhan, tidak 
bekerja secara optimal, dan rendahnya kerjasama 
dengan manajemen (Coch & French dalam Wanberg 
& Banas, 2000; Mangundjaya, 2015). 

Mengapa Kepercayaan menjadi penting di dalam 
organisasi terutama ketika terjadi perubahan?

1. Dengan adanya kepercayaan di dalam 
organisasi, terutama kepercayaan terhadap 
atasan, maka hal tersebut dapat menurunkan 
perasaan negatif karyawan seperti khawatir 
terhadap ketidakpastian, ambiguitas, 

kompleksitas, dan tekanan yang tinggi sebagai 
akibat dari adanya perubahan (McLain & 
Hackman dalam Bouckenooghe & Devos, 2007; 
Barbalet, 2009; Mangundjaya, 2015). 

2. Kepercayaan dapat meningkatkan keberanian 
untuk mengambil risiko. Kapanpun karyawan 
memutuskan untuk melakukan sesuatu yang 
berbeda dari yang biasanya ia lakukan, atau 
memercayai kata-kata atasannya pada arahan 
yang baru, karyawan akan menjadi lebih berani 
untuk mengambil risiko (Robbins & Judge, 2013).

3. Kepercayaan dapat memfasilitasi penyebaran 
informasi. Salah satu alasan yang menyebabkan 
karyawan enggan mengekspresikan 
pendapat dalam pekerjaannya karena secara 
psikologis mereka merasa tidak aman untuk 
menyampaikan pandangannya (Robbins & 
Judge, 2013). Ketika seorang atasan memberikan 
kesempatan kepada bawahannya untuk 
menyampaikan idenya, maka karyawan akan 
lebih berani untuk bicara. 

4. Kepercayaan dapat meningkatkan produktivitas. 
Menurut Colquitt, Scpu, dan LePine (dalam 
Robbins & Judge, 2013) karyawan yang percaya 
pada atasannya cenderung memiliki performa 
yang lebih baik.

Bagaimana Membangun Kepercayaan di dalam 
Organisasi ketika terjadi Perubahan Organisasi?

Berbicara tentang kepercayaan tentu bukanlah 
hal yang mudah untuk dipraktikkan. Karena 
kepercayaan minimal terdiri dari dua komponen, 
yaitu pemberi kepercayaan/orang yang dipercaya 
(trustee) dan penerima kepercayaan (trustor) 
(Kenning dalam Muhl, 2014). Trustor ataupun 
trustee bisa berupa individu-individu, organisasi, 
kelompok, asosiasi, dan binatang (Osterloh & 
Weibel dalam Muhl, 2014). Hubungan kepercayaan 
tersebut dapat terbentuk dalam satu waktu dimana 
pemberi kepercayaan menjamin kepercayaan 
kepada penerima dalam satu kejadian. Akan tetapi 
nyatanya dalam praktik komersial bisnis organisasi 
menunjukkan bahwa pada umumnya hubungan 
kepercayaan sangat jarang hanya berasal dari satu 
kejadian dan biasanya berkelanjutan dan terus 
berulang (Tomkins, dalam Muhl 2014). Hal ini senada 
dengan yang disampaikan oleh Zeidner (2008) 
bahwa butuh waktu lama untuk membangun 
kepercayaan, tetapi hanya dengan kejadian kecil 
yang merugikan dapat menghancurkan kepercayaan 
dengan seketika. Membangun kepercayaan mungkin 
saja membutuhkan waktu yang lama tetapi dapat 
diraih dengan kejujuran, integritas, kredibilitas, dan 
percaya kepada karyawan (DuBrin, 2000). Barney 
dan Hansen (1994) menyatakan bahwa kepercayaan 
merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak 
yang saling percaya bahwa tidak ada pihak yang 
akan mengambil keuntungan dari pihak lainnya.

Berikut adalah tips yang perlu dilakukan oleh 
Pimpinan atau Manajemen, untuk membangun 
kepercayaan di dalam organisasi, terutama 
ketika organisasi sedang mengalami perubahan 

yang cukup besar (Cummings & Bromiley, 1995; 
Mangundjaya, 2015).

1. Keep Commitments 
Komitmen merupakan faktor terpenting dalam 
membangun sebuah kepercayaan. Seseorang 
akan dapat dipercaya ketika ia menampilkan 
perilaku yang konsisten dan menunjukkan 
komitmen yang tinggi untuk melakukan sesuatu. 

2. Negotiate Honestly 
Jujur. Percayalah bahwa kejujuran tidak akan 
mengkhianati hasil. Seseorang akan dapat 
dipercaya ketika ada kesesuaian antara ucapan 
dan perilaku yang ditampilkan serta bersikap 
jujur dalam setiap perundingan. 

3. Avoid taking excessive advantage 
Jangan pernah mengambil keuntungan dari 
orang lain, terutama dari pegawai Anda. Seorang 
pimpinan atau manajemen dapat dipercaya 
ketika ia tidak berusaha mengambil keuntungan 
dari orang lain meskipun ia memiliki kesempatan 
untuk melakukan hal tersebut. 

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa 
kepercayaan itu merupakan sebuah proses timbal 
balik sehingga tidak bisa hanya manajemen atau 
pimpinan saja yang berupaya untuk membangun 
kepercayaan. Berikut ada beberapa tips yang perlu 
dilakukan oleh pegawai agar kepercayaan terhadap 
pimpinan atau manajemen puncak di organisasi 
dapat terbentuk.

1. Open your mind open your heart
Membuka diri terhadap informasi atau umpan 
balik dari orang lain sehingga dapat menerima 
kondisi yang terjadi di organisasi. Hal yang perlu 
kita lakukan adalah berpikir positif terhadap 
strategi yang dibawa oleh pimpinan atau 
manajemen. Tidak hanya pegawai yang perlu 
di support oleh manajemen tetapi manajemen 
pun juga perlu di support oleh pegawai. Jadi, 
coba buka hati dan pikiran untuk melihat lebih 
jauh hal positif apa yang ada di dalam strategi 
perusahaan.

2. Berani untuk berkomunikasi secara terbuka
Kepercayaan juga merupakan sebuah 
keterampilan yang bisa dibentuk (Boutros & 
Joseph, 2007) dengan cara meyakinkan diri 
bahwa orang lain memiliki sisi positif yang 
dapat dipercayai. Selain itu, dengan melakukan 
komunikasi secara terbuka juga dapat membuat 
kita merasa lebih memahami orang lain sehingga 
dapat berempati dengan cara pandangnya. 

Jadi, jangan pernah abaikan faktor ini jika organisasi 
sedang mengalami perubahan. Jadilah pribadi 
yang berbesar hati percaya dengan orang lain dan 
mampu dipercaya oleh orang lain. Good Luck! 
(Putri N/PSDM/Berbagai Sumber)
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Legal

Peran Bagian Hukum dalam suatu Perusahaan 
sebagai subjek hukum dapat dikatakan 
mempunyai fungsi yang cukup sentral, 
karena seluruh tindakan yang dilakukan 
perusahaan (corporate action) dinyatakan 
sebagai perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh subjek hukum dalam rangka mencegah / 
meminimalisir risiko hukum atas setiap tindakan 
/ transaksi yang dilakukan perusahaan.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk 
mendeskripsikan peran dan tugas bagian 
hukum yang dikaitkan dengan pendekatan 
Kanvas Model Bisnis.  Pendekatan Metode 
Kanvas Model Bisnis ini tidak terlepas dari 
fungsi bagian hukum sebagai unit supporting 
dalam suatu Perusahaan, dimana ukuran 
pencapaian kinerja bagian hukum yang tidak 
dapat diukur dari aspek kuantitatif sehingga 
keterkaitan satu unsur blok dengan blok lainnya 
dalam Metode Kanvas Model Bisnis dapat 
menggambarkan unsur kualitatif pencapaian 
produktivitas Bagian Hukum.

Metode Kanvas Model Bisnis dalam konteks ini 
dikalibrasikan menjadi “Kanvas Model Hukum” yang 
terdiri atas 9 (Sembilan) elemen sebagai berikut:

1. User Segment (Segmentasi User)
Elemen ini menggambarkan segmentasi atas 
sasaran pengguna (user) yang membutuhkan 
pelayanan Bagian Hukum, dalam hal ini 
segmentasi user Bagian Hukum adalah Direksi 
dan seluruh Unit Kerja. Namun segmentasi 
user ini dibagi atas aspek prioritas, efisiensi dan 
efektifitas berdasarkan kompleksitas serta latar 
belakang kebutuhan user atas pelayanan hukum 
dan/atau produk hukum. Pembagian segmen 
dimaksud berpengaruh pada penerapan dan 
mekanisme kerja Bagian Hukum. Atas hal ini, 
Bagian Hukum tidak menentukan SLA (service 
level agreement) atas setiap output pelayanan 
dan/atau produk hukum.

2. Value Proposition (Proposisi Nilai)
Elemen ini menggambarkan nilai yang 
menjadi kekuatan atas pelayanan hukum 
dan/atau produk hukum yang diberikan 
kepada user. Dalam hal ini proposisi nilai 
Bagian Hukum adalah kualitas, objektivitas, 
dan akurasi atas produk dan layanan 
hukum yang terjaga dan mencerminkan 
kepentingan Perusahaan sesuai dengan 
visi dan misi Perusahaan yang dituangkan 
dalam rencana kerja Perusahaan. Bagian 
Hukum sebagai unit supporting yang 
menjalankan fungsi mitigasi risiko hukum 
dalam stuktur organisasi Perusahaan 
dituntut untuk memberikan dukungan 
secara objektif atas setiap corporate action 
yang dijalankan perusahaan.
Berdasarkan hal tersebut, pola dan 

mekanisme kerja menekankan kepada hasil 
yang objektif atas kebutuhan user terhadap 
pelayanan hukum dan/atau produk hukum 
(objective result oriented), sehingga output 
yang dihasilkan Bagian Hukum berbasis 
pada aspek kualitatif.

3. Channels Distribution (Saluran Distribusi)
Elemen ini menggambarkan bagaimana 
pelayanan hukum dan/atau produk hukum 
sebagai output Bagian Hukum disalurkan 
kepada user. Dalam hal ini saluran distribusi 
pelayanan hukum dan/atau produk 
hukum adalah berupa penyampaian 
secara lisan kepada user berupa legal 
advis, pendampingan hukum (baik dalam 
kaitannya proses litigasi maupun dalam 
negosiasi hukum kepada internal maupun 
eksternal), penyampaian secara tertulis 
kepada user terhadap output produk hukum 
yang dihasilkan Bagian Hukum, dan melalui 
sarana infrastruktur berbasis web internal 
yaitu portal hukum yang menyediakan 
akses kepada user terhadap produk hukum 
dan informasi terkait dengan aspek hukum 
kepada user yang berada di Kantor Pusat 
maupun di Kantor Cabang.

4. User Relationship (Hubungan User)
Elemen ini menggambarkan bagaimana 
pola pemeliharaan hubungan yang 
baik dengan user. Dalam hal ini aspek 
yang ditekankan Bagian Hukum 
adalah pembinaan hubungan berbasis 
profesionalisme dan berkelanjutan 
(sustainable). Pola pembinaan hubungan 
dengan user yang diterapkan Bagian 
Hukum adalah komunikasi strategis dua 
arah, terbukanya akses terhadap kebutuhan 
user atas pelayanan hukum dan/atau 
produk hukum yang dihasilkan Bagian 
Hukum (aksestabilitas).

5. Revenue Streams (Arus Pendapatan)
Elemen ini menggambarkan sasaran/
tujuan hasil yang akan diterima/didapat 
oleh Bagian Hukum atas pelayanan hukum 
dan/atau produk hukum yang dihasilkan. 
Dalam konteks ini arus pendapatan Bagian 
Hukum tidak dipersandingkan pada aspek 
finansial namun pendapatan dalam konteks 
legal model kanvas ini dikalibrasikan menjadi 
immaterial reward, yakni pencapaian 
program kerja Bagian Hukum berdasarkan 
RKAP & RJPP Perusahaan, Kepuasan user 
terhadap pelayanan Bagian Hukum, apresiasi 
terhadap kinerja Bagian Hukum, terciptanya 
kepercayaan user atas corporate action.

Dalam hal ini produktivitas kinerja Bagian 
Hukum tidak dapat dikuantitaskan artinya 
produktivitas kinerja Bagian Hukum tidak 

dapat dilihat dari banyaknya produk hukum 
yang dihasilkan, namun berdasarkan 
immaterial reward berupa user satisfaction 
dan tingginya kepercayaan Unit Kerja dalam 
melakukan kegiatan operasional.

6. Key Resources (Sumber Daya Utama)
Elemen ini menggambarkan sumber daya 
utama yang dibutuhkan Bagian Hukum 
dalam melakukan seluruh elemen kanvas 
model hukum khususnya pada elemen 
aktivitas kunci dan dapat menciptakan 
proposisi nilai yang dibutuhkan oleh user. 
Dalam hal ini sumber daya utama Bagian 
Hukum adalah infrastruktur hukum (legal 
infrastructure) yakni segala sesuatu 
yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya keseluruhan proses pada 
ruang lingkup tugas Bagian Hukum.

Legal Infrastructure dalam Bagian Hukum 
dimaksud terdiri dari dua faktor utama 
yang dominan. Pertama, Data Base Hukum 
(Legal Data Base), berupa keseluruhan 
dokumentasi serta kronologis hukum terkait 
dengan aspek hukum perusahaan, kebijakan 
perusahaan, peraturan perundang-
undangan, serta literatur hukum. Kedua, 
Sumber Daya Manusia (Human Resources) 
berupa personil Bagian Hukum yang 
merupakan salah satu faktor kunci yang 
dapat menentukan penciptaan proporsisi 
nilai Bagian Hukum yang berbasis pada 
aspek kualitatif. Pada intinya, personil pada 
Bagian Hukum menjadi faktor penggerak 
untuk mencapai sasaran Bagian Hukum 
sebagaimana elemen revenue streams /
immaterial reward Bagian Hukum.

7. Key Activities (Aktivitas Kunci)
Elemen ini menggambarkan aktivitas kunci 
Bagian Hukum yang merupakan output riil 
yang dihasilkan Bagian Hukum serta ruang 
lingkup tugas pekerjaan Bagian Hukum 
yang menjadi fungsi utama Bagian Hukum 
dalam memberikan pelayanan terhadap 
aspek hukum Perusahaan yang bertujuan 
mencegah dan/atau meminimalisir potensi 
risiko hukum Perusahaan, yaitu pelayanan 
hukum dan/atau produk hukum. Pelayanan 
hukum dan/atau produk hukum tersebut 
meliputi, namun tidak terbatas pada:
•	 Litigation
•	 Legal Negotiation
•	 Legal Review
•	 Legal Drafting
•	 Legal Advise/Opinion
•	 Legal Administration
•	 Legal Socialization
•	 Legal Liaison 
•	 Legal Analysis & Compliance
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Elemen ini dipengaruhi oleh Kepala Unit Kerja yaitu Kepala Bagian 
Hukum yang berperan sebagai pengelola aspek Hukum Perusahaan 
secara strategis serta penanggung jawab dalam menunjang 
kegiatan usaha Perusahaan untuk mencapai target dan sasaran yang 
ditetapkan Perusahaan. Sedangkan Kepala Seksi berperan sebagai 
penyeimbang aspek strategis dan aspek teknis atas materi yang 
disusun dan dipersiapkan oleh staf Bagian Hukum sebagai pelaksana.

8. Key Partnership (Kemitraan Utama)
Elemen ini merupakan sumber daya penunjang yang berasal dari luar 
Bagian Hukum yang dibutuhkan bagian hukum dalam melakukan 
keseluruhan aktivitas Bagian Hukum. Dalam hal ini pihak yang menjadi 
mitra bagian hukum dimaksud dibagi dalam dua kriteria yaitu :
a. Mitra dalam internal perusahaan yang terdiri dari :

i. Direksi 
Selaku pimpinan tertinggi diperusahaan yang menetapkan 
garis besar kebijakan Perusahaan menjadi faktor penting dan 
dominan dalam pola dan mekanisme kerja Bagian Hukum;

ii. Sekretaris Perusahaan
Selaku organ yang berada di atas Bagian Hukum memberikan 
pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan strategi dan 
sasaran umum terkait fungsi, peran dan tugas Bagian Hukum;

iii. Unit kerja di Perusahaan 
Unit kerja di Perusahaan mempunyai peran dalam output 
Bagian Hukum, namun tidak dominan. Dalam hal ini Unit Kerja 
sebagai pemilik materi/objek mempunyai aspek teknis dan 
kronologis yang dapat menentukan output hasil pekerjaan 
Bagian Hukum

b. Mitra eksternal perusahaan yang terdiri dari :
i. Lawyer Rekanan

Kemampuan Lawyer Rekanan atas pengetahuan background 
kasus perusahaan dan karakteristik industri perasuransian 
menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan 
strategi penanganan perkara. Peran Bagian Hukum selaku 
intermediaries antara Unit Kerja terkait dengan Lawyer pun 
mempunyai faktor yang menentukan terhadap pemahaman 
posisi kasus yang sedang berjalan. 

ii. Retainer Lawyer
Peran Retainer Lawyer dalam hal ini berfungsi sebagai 
penyeimbang dan second legal opinion baik dari sudut 
pandang subjektivitas, objektivitas, serta independensi 
pendapat hukum. 

iii. Notaris Rekanan
Penetapan notaris sebagai rekanan perusahaan menjadi 
penting untuk menyeimbangkan posisi perusahaan baik 
di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang dalam setiap 
perikatan yang dibuat dalam rangka kegiatan operasional dari 
sisi material maupun formil.

9. Cost Structure (Struktur Biaya)
Elemen ini merupakan struktur biaya yang memiliki pengaruh 
terhadap keseluruhan aktivitas Bagian Hukum. Dalam hal ini struktur 
biaya dibagi atas biaya infrastruktur (infrastructure cost), biaya data 
base (data base cost), biaya pelatihan (training cost), biaya litigasi 
(defence cost), biaya SDM (human resource cost). Seluruh struktur 
biaya dimaksud dipercaya mempunyai pengaruh terhadap output 
preposisi nilai Bagian Hukum.

Berdasarkan penjabaran sembilan elemen kanvas model hukum 
sebagaimana tersebut diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:
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•	 Direksi
•	 Seluruh Unit 

Kerja

User  SegmentUser RelationshipValue PropositionsKey Partnership Key Activities

Key Resources

Cost Structure

12

5

8

9

7

6

4

Channels Distribution3

Revenue Steams

Internal:
•	 Direksi
•	 Corsec
•	 Seluruh	Unit	Kerja
•	 Div.	SDM

Eksternal:
•	 Lawyer
•	 Notary

•	 Legal	Drafting
•	 Legal	Advise/Opinion
•	 Legal	Administration
•	 Legal	Socialization
•	 Litigation
•	 Legal	Liaison
•	 Legal	Analysis	&	

Compliance

•	 Infrastructure	cost
•	 Data	Base	cost
•	 Training	cost
•	 Defense	Cost
•	 HR	Cost

•	 Achieve	Target	Business	Plan	(RKAP)
•	 User	Satisfaction
•	 Appreciation
•	 Trust	Building

•	 Penyampaian	Lisan
•	 Penyampaian	tertulis
•	 Portal	Hukum

•	 Communication
•	 Accessibility

Professionalism	&	
Sustainable	basis

Berdasarkan	Skala	
Prioritas,	Efisiensi,	dan	

Efektifitas

Kualitas,	objektivitas	dan	
akurasi	atas	produk	dan	
layanan	hukum	terjaga	dan	
mencerminkan	kepentingan	
Perusahaan

Legal Infrastructure
•	 Legal	Data	Base
•	 Human	Resources

Berdasarkan pemaparan tersebut, Aspek sumber daya manusia pada 
Bagian Hukum pun menjadi faktor yang menentukan dalam terciptanya 
kesinambungan dan konsistensi output yang dihasilkan Bagian Hukum, 
dalam hal ini personil bagian hukum masuk kedalam sumber daya utama 
(Key Resources) yang menjadi penggerak bagian hukum dan tetap 
diperhitungkan dalam elemen struktur biaya (Cost Structure), dan disisi 
lain aktivitas kunci Bagian Hukum (Key Activity), tidak hanya dilihat 
dari output yang dihasilkan secara kuantitatif saja, namun perlu juga 
didasarkan pada nilai preposisi (Value Proposition) yaitu aspek kualitatif 
atas output yang dihasilkan sesuai kebutuhan segmentasi user. 

Keseluruhan elemen kanvas model hukum tersebut diyakini 
mempengaruhi elemen satu dengan elemen lainnya terhadap pencapaian 
sasaran Bagian Hukum berdasarkan program kerja Bagian Hukum yang 
tertuang dalam RKA setiap tahunnya (revenue streams / immaterial 
reward) dalam rangka pencapaian kinerja Perusahaan sesuai visi dan misi 
Perusahaan serta memastikan perbuatan-perbuatan hukum perusahaan 
(corporate action) yang berkaitan dengan kegiatan operasional 
Perusahaan patuh dan/atau mengacu penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik, anggaran dasar Perusahaan serta ketentuan/peraturan 
dibidang perseroan terbatas, perasuransian, dan/atau ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. (Aa/Bagian Hukum)

Kesimpulan




