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Tingkat kesadaran masyarakat terhadap 
asuransi masih minim, terlebih dari data 
yang dikutip dari kajian terbaru dari 
QBE Insurance menunjukkan bahwa 
sebagian besar perusahaan Indonesia 
tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi 
krisis. Disebutkan dalam keterangan resmi 
QBE Insurance bahwa hanya 54% dari 

perusahaan-perusahaan yang disurvei 
memiliki asuransi tanggung gugat bisnis. 

Asuransi ini meliputi tanggung gugat pihak 
ketiga, tanggung gugat publik, gangguan 
usaha, tanggung gugat produk, tanggung 
gugat cyber, tanggung gugat pemberi 
kerja, tanggung gugat dewan direksi dan 
tim manajemen, atau jaminan indemnitas 
profesi. 

Risiko-risiko ini dihadapi oleh perusahaan 
yang berada pada lingkungan dengan 
tantangan bisnis yang semakin besar. 
Berdasarkan kajian, ditemukan bahwa 31% 
dari perusahaan-perusahaan Indonesia 
menerima tuntutan hukum karena masalah 
produk atau layanan mereka pada tahun 
2016.

Masih rendahnya tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap perusahaan ini memicu 
Lembaga Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 
untuk mendesak dibentuknya Lembaga 
Penjaminan Polis. 

Dilansir dari salah satu media online, Ketua 
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 
Hendrisman Rahim menyebut, keberadaan 
lembaga penjamin polis secara tidak 
langsung juga bisa berdampak positif bagi 
pertumbuhan industri. Karena kepercayaan 
dari masyarakat bakal semakin kuat.

Pembahasan tentang penjaminan polis ini 
memang sedikit berbeda dengan Lembaga 
Penjaminan Simpanan (LPS), dimana LPS 
telah diatur oleh Undang-undang LPS 
dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 
tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis 
Sistem Keuangan, yang dijamin adalah 
simpanan di perbankan. 

Bagi lembaga penjamin polis pembahasan 
perhitungan premi yang matang akan 
berpengaruh terhadap cakupan penjaminan 
kepada perusahaan asuransi. Pada skema 
penjaminan perbankan, dana resolusi yang 
dikeluarkan oleh LPS untuk melikuidasi 
bank gagal berasal dari iuran premi 
penjaminan oleh perbankan beserta hasil 
pengembangannya. 

Pembentukan lembaga penjaminan polis 
asuransi diperlukan, apabila perusahaan 
asuransi bangkrut, penjaminan risiko 
nasabah tetap bisa dilakukan.

Pembentukan lembaga penjaminan polis 
dinilai krusial dengan melihat kasus yang 
dialami oleh bebrapa perusahaan asuransi 
terlilit masalah hingga izinnya harus dicabut. 
Diantaranya pencabutan izin PT Bumi Asih 
Jaya, PT Asuransi Jiwa Nusantara pada 
tahun 2013, terakhir, perusahaan asuransi 
umum PT Asuransi Raya dicabut izinnya 
pada Juli lalu.

Penjaminan polis 
sebenarnya sudah 
diamanatkan di Undang-
undang nomor 40 
tahun 2014 tentang 
perasuransian. 

Dalam beleid tersebut, program 
penjaminan polis harus dibuatkan 
undang-undang khusus dalam tempo 
tiga tahun setelah aturan tersebut 
diundangkan. Batas waktu yang 
diberikan akan habis pada Oktober 
2017.
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Industri asuransi berharap lembaga penjaminan polis bisa sesegera mungkin direalisasikan. 
Hal ini dinilai sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. 

Lembaga Penjaminan Polis

Cover Story
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Jakarta - Berdasarkan 
Surat Keputusan Direksi 
PT Asuransi Asei Indonesia 
pertanggal 8 Agustus 2017 
maka diselenggarakanlah 
seremoni serah terima 
jabatan yang bertempat 
di Kantor Pusat Asuransi 
Asei, Gedung Menara Kadin 
Indonesia.

Serah terima ini berlangsung tanggal 
14/08/2017 yang ditandai penyerahan 
seluruh tugas, wewenang dan tanggung 
jawab pekerjaan yang berkaitan antara 
Bapak Adhika Narbuditya, yang sebelumnya 
menjabat sebagai Plh. Kepala Cabang KCU 
Jakarta, dengan Bapak Agung Budi Setiawan 
yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala 
Cabang Jakarta 3.

Dengan adanya serah terima jabatan 
ini, Bapak Agung Budi Setawan saat ini 
menjabat sebagai Plh. Kepala Cabang KCU 
Jakarta telah menandatangani kontrak 
manajemen dan menyatakan sanggup dalam 
melaksanakan butir-butir yang tertera dalam 
kontrak manajemen tersebut. 

Jakarta - Asuransi Asei sebagai perusahaan yang 
berfokus pada Asuransi Keuangan terbesar di 
Indonesia, melaksanakan tahap-tahap transformasi 
yang cukup signifikan. 

Sesuai dengan visi perusahaan yang 
dicanangkan, Asuransi Asei tengah 
melakukan program-program revitalisasi 
di berbagai lini internal perusahaan. 
Salah satunya adalah optimalisasi 
produksi premi dan laba sehingga 
meminimalisasi fixed cost perusahaan. 
Salah satu program revitalisasi ini 
disosialisasikan oleh Jajaran Manajemen 
Asuransi Asei yang dibertempat di 
Graha Asei dan Kantor Cabang Jakarta 
4, bulan Juli lalu.
 
“Salah satu langkah strategis yang 
perlu diambil Perusahaan dalam 
rangka mendorong peningkatan 

kinerja perusahaan adalah melakukan 
revitalisasi sehingga dapat mengurangi 
biaya-biaya.” ungkap Plt Direktur 
Utama Asuransi Asei, Bapak Riduan 
Simanjuntak dalam presentasinya.  
 
Program revitalisasi kantor cabang 
ini bertujuan mengintegrasikan 
operasionalisasi perusahaan sehingga 
lebih efisien demi meningkatkan mutu 
layanan yang lebih prima kepada seluruh 
nasabah/tertanggung/pemegang polis. 
Serta mengoptimalkan dan sentralisasi 
kegiatan operasional sehingga dapat 
lebih fokus menggarap pangsa pasar.

Sosialisasi Program
Revitalisasi

Serah Terima
Jabatan

Berita Utama



Melalui semangat PROGRESIF (Profesional, 
Gesit, Responsif, Syari, dan Inovatif), 
Jamsyar siap menjembatani entitas bisnis 
berbasis syariah, mengakses pembiayaan 
pada Lembaga Keuangan Syariah dan 
menyediakan produk-produk sesuai dengan 
kebutuhan pasar.

Seiring dengan semangat tersebut, Jamsyar 
juga menerapkan prinsip Good Corporate 
Governance (GCG), Pelaksanaan Self 
Asessment GCG, serta Whistle Blowing 

System. Dalam penerapannya, Jamsyar 
melakukan studi banding terhadap Asuransi 
Asei pada hari Rabu (16/08) di Kantor Pusat 
Asuransi Asei, Jakarta.

Bagi Asuransi Asei, penerapan good 
corporate governance tidak hanya sebagai 
pemenuhan kewajiban saja, namun lebih 
dari itu telah menjadi kebutuhan dalam 
menjalankan kegiatan bisnis perusahaan 
baik dalam rangka menjaga pertumbuhan 
usaha secara berkelanjutan, meningkatkan 

nilai perusahaan maupun sebagai upaya 
agar perusahaan mampu bertahan dalam 
persaingan.   

Dengan terus berpedoman pada 5 prinsip 
GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 
pertanggung jawaban, independensi, dan 
kewajaran, Asuransi Asei selalu berupaya 
mewujudkan tata kelola perusahaan yang 
baik dari waktu ke waktu.       

Pelatihan Produk 
Asuransi Umum 
Syariah
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Jakarta - PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (disingkat Jamsyar) sebagai anak usaha dari 
Perum Jamkrindo sedang melakukan peningkatan layanan bisnis syariah. 

Jakarta - Asuransi Asei Unit 
Syariah dalam menjalankan 
bisnis syariahnya menggunakan 
metode-metode pendekatan 
yang relatif bersifat mutualisme. 

Studi Banding Jamkrindo Syariah Terkait 
Pengelolaan GCG 

Kegiatan
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Jakarta – Dalam rangka mendukung jalannya roda 
operasional perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan 
risiko perusahaan yang terintegrasi, Divisi Manajemen Risiko 
(MR) membangun aplikasi berbasis IT dengan nama Asei Risk 
Management Services (ARMS).

ARMS merupakan hasil pengembangan dari 
penerapan Enterprise Risk Management 
(ERM) yang dibangun sendiri oleh Asuransi 
Asei, dalam rangka sistematisasi proses 
pengelolaan risiko. 

“Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
Asuransi Asei dalam meminimalisir eksposur 
risiko perusahaan, baik dari sisi teknik 

maupun keuangan.” ungkap Kepala Divisi 
MR Asuransi Asei, Bapak Fakih Wahyudi.

Pengembangan dan penyempurnaan ARMS 
akan dilakukan secara berkelanjutan dan 
bersifat dinamis, dalam rangka mendukung 
Risk Based Audit, pelaksanaan riset/kajian, 
serta perencanaan dan pengembangan 
perusahaan.

Soft Launching 
‘ARmS’

Jakarta - Dalam rangka 
meningkatkan kompetensi dan 
pengetahuan terutama dalam 
bidang klaim asuransi umum, 
pada tanggal 12 Juli lalu telah 
dilaksanakan kegiatan IHT 
Proses Klaim PAR & Case Study.

Kegiatan yang berlangsung 
selama satu hari ini, dengan 
pemateri Bapak Robertus 
Ismono BEng (Mech), 
ICAP, FIFAA yang sudah 
berpengalaman dalam bidang 
Loss Adjusting Services.

Diklat 
Klaim 
Asuransi 
Umum 

Artinya selain menjalin silaturahmi antar 
sesama, momentum ini juga digunakan 
sebagai ajang knowledge sharing. 
Kegiatan yang diselenggarakan unit 
syariah ini berlangsung di Ruang Rapat 
Asuransi Asei Lantai 22, Jumat (21/07).

Direktur Pemasaran Asuransi Asei, Bapak 
Yunisyaaf Y Arief, mengungkapkan dalam 
sambutannya bahwa salah satu peluang 
bisnis akan tercipta dengan adanya 
knowledge sharing. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak 
Zefri Ananta, Kepala Divisi Operasional 

BNI Syariah, bahwa kerjasama antara 
perbankan dan asuransi adalah hal yang 
lazim dilakukan karena selain saling 
membutuhkan, asuransi juga dapat 
memberikan nilai lebih bagi produk-
produk perbankan.

Knowledge Sharing yang diselenggarakan 
terditri dari materi pengantar asuransi, 
produk asuransi umum syariah, produk 
asuransi keuangan, dan praktek 
bancassurance. 
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Kegiatan
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Kegiatan Keuangan Syariah Fair ini, 
merupakan salah satu strategi OJK 
untuk mendekatkan masyarakat dengan 
industri keuangan syariah dan sebagai 
sarana penyampaian informasi tentang 
keunggulan produk dan jasa keuangan 
syariah, serta memberikan pengalaman 
langsung kepada masyarakat untuk 
berinteraksi dengan lembaga-lembaga 
keuangan syariah di Indonesia.

Asuransi Asei Unit Syariah berpartisipasi 
pada KSF di CSB Mall, Cirebon pada 11-13 
Agustus 2017, yang akan diikuti oleh 30 
pelaku industri jasa keuangan syariah 
yang terdiri dari 10 perbankan syariah, 14 
IKNB Syariah, serta 6 manajer investasi 

dan perusahaan sekuritas. Selain 
pameran produk dan jasa keuangan 
syariah, acara Keuangan Syariah Fair 
tersebut juga terdapat industrial show, 
talkshow dan press conference dari 
industri keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) menggelar kegiatan 
Keuangan Syariah Fair (KSF) 
kali keduanya, di Cirebon. 
Dalam pagelaran ini OJK 
secara intensif mengenalkan 
produk dan jasa keuangan 
syariah melalui berbagai 
kegiatan sosialisasi agar 
masyarakat semakin paham 
dan mau menggunakan 
produk dan jasa keuangan 
tersebut. 

Asuransi Asei
Unit Syariah di 
KSF-OJK 2017

Agenda
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Pada tahun ini, AAUI Cup 2017 adalah 
rangkaian kegiatan yang ke-11. Dengan 
mengangkat tema “Bersama Asuransi Kita 
Bangun Sportivitas”.

Mengutip dari salah satu portal berita 
online, Direktur Eksekutif AAUI Julian Noor 
mengatakan, sebagai event rutin yang 
digelar tiap tahun, AAUI Cup menjadi 
salah satu wadah berkumpulnya seluruh 
perusahaan asuransi dan reasuransi di 
Indonesia, sehingga diharapkan dapat 
turut mendukung terciptanya iklim industri 
asuransi yang lebih baik lagi.

Asuransi Asei sebagai salah satu perusahaan 
asuransi yang tergabung dalam AAUI, tidak 
luput dai peran sertanya di berbagai cabang 
olah raga dan seni. Delegasi Asuransi Asei 
yang dikirimkan untuk ajang tahunan 
bergengsi ini adalah cabang tenis meja, 
cabang mancing, master chef, Idol dan 
cabang gerak jalan.

“Ini merupakan wujud eksistensi Asuransi 
Asei dalam dunia perasuransian, sekaligus 
mengembangkan minat dan bakat para 
pegawai disini (Asuransi Asei - red).” ungkap 
Ibu Anita Dewi Hutagalung, Kepala Bagian 
Sekretariat & Humas Asuransi Asei.

Target yang ditetapkan para wakil peserta 
Asuransi Asei ternyata membuahkan hasil. 
Dari 5 cabang olah raga dan seni yang 
diikuti, Asuransi Asei memperoleh prestasi 
Juara Babon (ikan terberat) pada cabang 
mancing oleh Tim dari AFC (Asei Fishing 
Community), Juara 2 Idol untuk kategori pop 
oleh Iqbal Gusti Fahriza, Juara 2 Idol untuk 
kategori dangdut oleh Feny Yunita Fadlika, 
Juara 2 Master Chef oleh Bimo Wareh Satrio 
U, Juara Harapan 2 Gerak Jalan oleh Tim 
Gerak Jalan, sementara untuk Tim Tenis Meja 
harus mengalah pada lawannya pada babak 
perempat final.

Puncak acara AAUI Cup 2017 ini 
diselenggarakan di Golf Driving Range 
Senayan Jakarta, tanggal 27 Agustus 
2017. Sekaligus dalam kegiatan tersebut 
diumumkan seleuruh pemenang dari 
masing-masing cabang lomba olah raga dan 
seni.
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Asuransi Asei Aktif di 
Gelaran Bergengsi AAUi 
Cup 2017
AAUI Cup merupakan kegiatan tahunan yang 
diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum 
Indonesia (AAUI) mengikutsertakan 14 cabang 
perlombaan dan diikuti oleh hampir semua asuransi 
umum di Indonesia.
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