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Era ‘Triple T Revolution’ merupakan perubahan dalam tiga hal, 
yakni telekomunikasi, transportasi dan travel. 

Digitalisasi Perdagangan

Cover Story

Hal ini berarti bahwa telekomunikasi sudah 
memakai sistem yang yang canggih, 
transportasi yang menunjang distribusi 
barang dan jasa sudah ‘just in time’, serta 
travel dan tourism yang sudah di dominasi 
pelaku bisnis online atau e-commerce. 
Pemesanan hotel, tiket pesawat hingga 
mencari destinasi wisata sudah memakai 
sistem online. Inilah praktik ekonomi digital 
yang saat ini, sudah tidak lagi ada sekat, 
lebih murah dan bahkan lebih cepat.

Digitalisasi perdagangan menjadikan usaha 
baru yang tengah menjadi tren kemudian 
laris manis terjual oleh konsumen. Namun, 
hanya butuh waktu sebentar tren tersebut 
memudar hingga akhirnya membuat 
pedagang merasa kalah dalam persaingan.

Cara berpikir secara holistik untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru untuk 
menjadikan tren dagang, mendorong para 
pedagang untuk tidak kalah bersaing dalam 
hal promosi. Baik itu melalui social media 
maupun web store yang disediakan demi 
memanjakan para calon konsumennya.

Perdagangan sistem elektronik ini yang 
juga disebut electronic commerce atau 
e-commerce tidak lepas dari perhatian 
pemerintah. Melalui Undang-undang (UU) 
No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan telah 
banyak mengatur e-commerce ini. Selain 
dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang juga mengatur tentang e-commerce 
dalam hal kontrak elektroniknya.

Dalam UU Perdagangan diatur bahwa setiap 
pelaku usaha yang memperdagangkan 
Barang dan atau Jasa dengan menggunakan 
sistem elektronik wajib menyediakan 
data dan atau informasi secara lengkap 
dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan Barang dan atau Jasa 
dengan menggunakan sistem elektronik 
yang tidak sesuai dengan data dan atau 
informasi dan penggunaan sistem elektronik 
tersebut wajib memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.

Masyarakat Indonesia sudah semakin sadar 
akan adanya e-commerce ini. Dari data 

yang dikutip dari sebuah portal berita 
online, berdasarkan riset terbaru dari 
Google Temasek, di tahun 2017 penjualan 
e-commerce mencapai USD 10,9 miliar. 
Jumlah ini meroket 41% dari angka USD 5,5 
miliar yang dicapai pada tahun 2015.

Dari laporan tersebut juga menyebut 
ketertarikan konsumen terhadap 
e-commerce tumbuh pesat di Asia Tenggara. 
Ini berdasarkan jumlah search volume dari 
nama-nama e-commerce yang meningkat 
lebih dari dua kali lipat dalam 2 tahun di 
Google Search. Di tahun 2017, kami juga 
melihat beberapa fenomena menarik terkait 
pertumbuhan e-commerce di Indonesia. 
(berbagai sumber).



03Edisi 07  |  Mar 2018Buletin Warta Asei

Yogyakarta – Perbaikan perekonomian Indonesia salah satunya adalah peningkatan transaksi 
perdagangan, serta memberikan respon positif terhadap perdagangan ekspor maupun impor. 
Untuk itu, Asuransi Asei bekerjasama dengan KADIN DIY menyelenggarakan sosialisasi bertemakan 
Peningkatan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua pihak juga melakukan 
penandatanganan Nota Kesepahaman 
(MoU) tentang Pengembangan Ekspor 
Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Plt 
Direktur Utama Asuransi Asei, Riduan 
Simanjuntak, dan Wakil Ketua Umum  KADIN 
DIY BIdang Organisasi dan Keanggotaan, HR 
Gonang Djuliastono.

MoU ini bertujuan mendukung upaya 
pertumbuhan pengembangan ekspor non 
migas serta memperkuat daya saing produk 
ekspor di DIY dengan sasaran perusahaan/
pengusaha yang berorientasi ekspor.

Acara ini diselenggarakan tanggal 22 
Februari 2018 Royal Ambarukmo Hotel 

Yogyakarta yang dihadiri oleh Wakil 
dari Pemerintah Kota Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan para pemain industri ekspor 
di wilayah DIY dan sekitarnya.

Asuransi Asei dan KADIN DIY 
Bidik Eksportir Jogja

Berita Utama

Jakarta – ‘Asei Peduli’ adalah sebuah 
bentuk program Corporate Sosial 
Responsibility (CSR) dari PT Asuransi Asei 
Indonesia. Program ini dilakukan secara 
berkelanjutan diadakan setiap tahunnya 
dalam bentuk kegiatan donor darah.

Tanggal 28 Februari 2018, bertempat di 
Gedung Menara Kadin Indonesia lantai 22 
Jakarta, diselenggarakan kegiatan donor 
darah ‘Asei Peduli’.

Sebanyak 136 pendaftar dari pihak eksternal 
dan internal, 93 pendonor dinyatakan dapat 
melakukan  donor darah setelah melalui 
beberapa test baik itu tingkat kekentalan 
darah (Hb) hingga tekanan darah.

Manajemen Asuransi Asei dan PMI 
mengucapkan banyak terima kasih kepada 

para penyumbang darah yang telah 
menyelamatkan jiwa sesama 

yang membutuhkan darah, dan 
mengharapkan kesediaan para donatur 
untuk mengajak keluarga, saudara, teman 
maupun kerabat dekatnya mendonasikan 
darahnya ke acara donor darah atau PMI 
terdekat.

Asuransi Asei 
peduli sesama 
melalui Program 
‘Asei Peduli’

Kegiatan 
Korporasi
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Sertijab Pejabat Kepala Divisi 
dan Kepala Cabang

Jakarta – Dengan telah dilakukannya perubahan struktur organisasi perusahaan serta dalam 
rangka meningkatkan produktivitas dan optimalisasi tugas dan fungsi pegawai pada masing-
masing kerja untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan target perusahaan, maka perlu 
dilakukan penempatan pegawai pada struktur organisasi perusahaan. Untuk itu perlu adanya 
penempatan pegawai pada struktur organisasi Asuransi Asei.

Kegiatan

Beberapa pegawai yang telah diberi amanah untuk menjadi 
Kepala Cabang diberikan pembekalan Kepala Cabang. Materi 
yang disampaikan mulai dari evaluasi kinerja 2017, pemaparan 
produk, manajemen risiko, hingga internal audit.

Pembekalan ini berlangsung di Kantor Pusat Asuransi Asei 
Jakarta, selama tanggal 8-9 Maret 2018.

Kegiatan
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Sharing Session 
Asuransi Proyek

Bandung – Sosialisasi terhadap pihak eksternal terus dilakukan oleh PT Asuransi Asei 
Indonesia. Sebagai perusahaan asuransi kerugian yang memiliki produk pertanggungan 
dalam sebuah proyek, termasuk produk CAR & EAR, maka dilaksanakan program 
sosialisasi asuransi proyek kepada PT LEN Industri (Persero) Group.

Sosialisasi yang diselenggarakan tanggal 8 Maret 2018 di Grand 
Asrilia Hotel Bandung, dihadiri oleh beberapa pegawai PT 
LEN Industri (Persero) Group dalam pembahasannya terkait 
manajemen proyek.

Kepala Divisi AU Asuransi Asei, Darojat Yogi Chandra 
memaparkan beberapa penjelasan terkait sosialisasi produk 
asuransi proyek tersebut, termasuk produk CAR & EAR.

Pembekalan Kepala 
Cabang Baru
Jakarta – Dinamika perusahaan terus 
terjadi di perusahaan, begitu pula dengan 
PT Asuransi Asei Indonesia atau Asuransi 
Asei. Sebagai perusahaan yang dinamis, 
Asuransi Asei mengelola sumber daya 
manusia dengan meregenerasi pimpinan-
pimpinan pada kantor cabang.

Beberapa pegawai yang telah diberi amanah untuk 
menjadi Kepala Cabang diberikan pembekalan Kepala 
Cabang. Materi yang disampaikan mulai dari evaluasi 
kinerja 2017, pemaparan produk, manajemen risiko, 
hingga internal audit. 
 
Pembekalan ini berlangsung di Kantor Pusat Asuransi 
Asei Jakarta, selama tanggal 8-9 Maret 2018.

Kegiatan

Edisi 07  |  Mar 2018
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Cara Cerdas menghadapi Emosi 
Negatif di Tempat Kerja

Pentingnya mengelola Emosi Negatif di 
Lingkungan Kerja
Kondisi bisnis yang terus bergerak, 
menuntut setiap organisasi untuk bisa 
melakukan penyesuaian dengan cepat, 
termasuk mungin dengan organisasi 
Anda. Misalnya saja ketika target tidak 
tercapai, laporan semester yang terlambat 
untuk dilaporkan, atasan atau rekan kerja 
yang datang terlambat ketika rapat, atau 
penolakan dari manajemen mengenai usulan 
Anda tentang perbaikan di perusahaan. 
Terkadang hal-hal tersebut membuat 
pimpinan Anda naik pitam dan mulai 
menyalahkan cara kerja Anda yang tidak 
produktif. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa 
ternyata permasalahan-permasalahan yang 
saya sebutkan di atas disadari atau tidak, 
dapat menyebabkan munculnya emosi 
negatif di tempat kerja seperti marah, sedih, 
takut, atau emosi negatif lainnya. 

Menurut Pearson (2017), ketika emosi 
negatif menghantui diri pegawai, 
kebanyakan dari pimpinan mencoba untuk 
mengabaikan emosi negatif yang dirasakan 
oleh para pegawai bahkan cenderung 
mengambil langkah untuk menekan mereka 
agar dapat menyembunyikan emosi 
tersebut. Atau yang paling sering dilakukan 
adalah menyerahkan permasalahan tersebut 

kepada Human Resource Department.  Tidak 
ada asap jika tidak api. Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Pearson (2017), 
kebanyakan dari para leader belum pernah 
mengikuti pelatihan bagaimana caranya 
mengatasi emosi negatif secara efektif dan 
tidak memiliki role model dalam melakukan 
hal tersebut.  Sekitar 20% dari para leader 
menyatakan bahwa selama karirnya, mereka 
belum pernah memiliki seorang atasan 
yang dapat mengelola emosi negatif secara 
efektif. 

Meskipun mengabaikan emosi negatif 
lebih mudah dibandingkan harus dikelola, 
tapi percayalah bahwa pengabaian tidak 
pernah memberikan hasil yang positif, 
terutama untuk organisasi. Lalu, mengapa 
Emosi Negatif di Organisasi penting 
dikelola dengan baik? Berikut fakta-fakta 
mengenai hal-hal yang mungkin terjadi 
ketika organisasi mengabaikan emosi negatif 
pegawai.

1. Dapat menurunkan Produktivitas 
Pegawai. 
Ketika pegawai mengalami emosi 
negatif, mereka cenderung tidak ingin 
berusaha lebih esktra untuk bekerja 
bagi perusahaannya, sehingga performa 
kerja mereka mengalami penurunan. 

Bahkan Pegawai akan cenderung kurang 
memperhatikan standar atau kualitas 
dari pekerjaan mereka. Bagaimana 
perusahaan bisa maju jika pegawainya 
saja tidak produktif? 

2. Emosi negatif dapat menurunkan 
tingkat Engagement pegawai terhadap 
organisasi. 
Misalnya saja ketika perusahaan Anda 
sedang mengalami perubahan organisasi 
dan manajemen tidak melakukan 
metode komunikasi yang efektif, maka 
hal tersebut dapat memunculkan rasa 
takut pada pegawai. Takut akan masa 
depan perusahaan dan takut bahwa 
perusahaan tidak dapat mengakomodir 
kebutuhan pegawai. Oleha karena itu, 
ketika rasa takut tersebut tidak dikelola 
dengan baik, secara otomatis hal 
tersebut akan menurunkan rasa percaya 
mereka terhadap organisasi, menurunkan 
kerjasama bahkan dapat menurunkan 
komitmen pegawai terhadap organisasi. 

Nah, masih penasaran kan dengan fakta-
fakta lainnya dalam mengelola kontrol 
emosi, kita lanjut lagi pada edisi selanjutnya. 
(Putri N/Bag. PSDM/Berbagai Sumber)

Psiknowledge

Edisi 07  |  Mar 2018
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Minuman jenis lain, misalnya soft drink, 
tergolong tinggi gula dan kalori sehingga 
dapat menambah berat badan Anda. 
Minuman berenergi yang kerap dipilih 
sebagai sumber cairan juga harus 
dipertimbangkan, sebab mengandung gula 
dan kafein. Demikian pula dengan jus buah 
kemasan, selalu perhatikan label produknya 
terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya.

Pentingnya Air Putih
Air putih yang bebas kalori dan gula 
merupakan pilihan paling sehat demi 
menjaga tubuh tetap memiliki cairan yang 
cukup, sekaligus mengatasi rasa haus kapan 
saja. Selain itu, manfaat minum air putih juga 
dinikmati oleh beragam fungsi tubuh, antara 
lain:
•	 Menjaga kadar cairan tubuh atau 

mencegah dehidrasi, sehingga tubuh 
tidak mengalami gangguan pada fungsi 
pencernaan dan penyerapan makanan, 
sirkulasi, ginjal, dan penting dalam 
mempertahankan suhu tubuh yang 
normal.

•	 Membantu memberikan energi pada otot 
dan melumasi sendi-sendi agar tetap 
lentur. Ketidakseimbangan cairan dapat 
memicu kelelahan pada otot.

•	 Membantu mengendalikan asupan kalori 
tubuh. Minum air putih jauh lebih baik 
dalam mencegah peningkatan berat 
badan dibandingkan minuman yang 
mengandung tinggi kalori.

•	 Menjaga kesegaran kulit sehingga kulit 
tidak terlihat kering dan berkerut.

•	 Melindungi saraf tulang belakang dan 
jaringan sensitif pada tubuh lainnya.

•	 Membantu proses pembuangan sisa-sisa 
makanan dan minuman melalui keringat, 
urine dan kotoran. 

Berapa Takaran Normal agar Tidak 
Kekurangan Cairan?
Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. 
Pada orang dewasa, konsumsi air putih 
yang disarankan yaitu sekitar delapan gelas 
berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter.

Selain dari minuman, makanan juga dapat 
memberikan asupan cairan pada tubuh, 
yaitu sekitar 20%. Cairan dari makanan 
terutama diperoleh dari buah dan sayur, 
misalnya bayam dan semangka yang 
mengandung 90% air.

Untuk mengetahui apakah tubuh kekurangan 
cairan, terbilang mudah. Tanda awal yang 
umumnya dirasakan ketika seseorang 
kekurangan cairan adalah merasa haus dan 
urine berwarna lebih gelap dari biasanya.

Gejala lain yang mungkin juga dirasakan 
ketika tubuh tidak terhidrasi dengan baik yaitu 
merasa pusing, sakit kepala, mulut, bibir, dan 
mata terasa kering, buang air kecil dengan 
jumlah dan intensitas yang jarang, kurang 
energi, dan kelelahan.

Yang tidak kalah penting, perlu diperhatikan 
beberapa kondisi dan aktivitas khusus yang 
membuat tubuh jadi membutuhkan lebih 
banyak asupan air dibandingkan biasanya, 
antara lain:
•	 Berolahraga atau aktif secara fisik.
•	 Mengalami demam, diare, atau muntah-

muntah.
•	 Cuaca yang sangat panas.
•	 Hamil dan menyusui. Wanita hamil 

disarankan mengonsumsi air sekitar 
2,4 liter sehari, sedangkan wanita yang 
menyusui disarankan mengonsumsi air 
sekitar 3,1 liter per hari. 

Tips Memenuhi Kebutuhan Air Putih Setiap 
Hari
Ada beberapa tips yang dapat dilakukan 
untuk memperoleh manfaat minum air putih 
seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:
•	 Cobalah untuk membiasakan minum 

air putih tiap waktu makan atau saat 
mengonsumsi camilan.

•	 Sediakan gelas atau botol berisi air 
minum di meja atau tas yang Anda 
bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan 
demikian, Anda akan teringat untuk 
mengonsumsinya.

•	 Anda bisa menambahkan rasa pada 
air putih agar terasa lebih enak. Salah 
satunya dengan menambahkan irisan 
buah-buahan seperti pada minuman 
infused water.

Ada beberapa ketentuan air minum yang 
layak dan aman untuk dikonsumsi menurut 
Kementerian Kesehatan RI, yakni air yang 
tidak memiliki rasa, bau atau warna, tidak 
mengandung bakteri, dan tidak mengandung 
bahan kimia melebihi batas yang 
diperbolehkan.

Jangan lupa pula memastikan air minum 
layak dikonsumsi dan memenuhi standar 
kesehatan, guna menghindari penyakit 
akibat meminum air yang terkontaminasi. 
Dapatkan manfaat minum air putih bagi 
kesehatan dengan mengonsumsi air putih 
secara rutin setiap hari, dan lengkapi dengan 
pola hidup yang sehat. 
(sumber: www.alodokter.com)

Jangan Remehkan Manfaat 
Minum Air Putih

Tips & Trik

Manfaat minum air putih 
ternyata bukan hal remeh, 
seperti yang banyak dikira 
orang. Manfaat minum air 
putih adalah untuk mencegah 
dehidrasi tubuh, menjaga 
kesegaran kulit, melindungi 
saraf dan jaringan tubuh, serta 
mendukung otot dan sendi.  
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