
Lima Strategi menuju aSei 
yang UnggUl dan TanggUh

S
ebagai salah satu anak usaha Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 
bidang asuransi, Asuransi ASEI optimis 
bisnis Asuransi dalam tiga tahun terakhir 

menunjukkan adanya perbaikan. Direktur Utama 
Asuransi ASEI Eko Supriyanto Hadi menegaskan, 
percepatan layanan bisnis menjadi hal utama 
untuk terus didorong  dan didukung dengan 
layanan berbasis teknologi informasi. 

“Ada lima rencana strategis yang akan kami 
lakukan menuju asuransi ASEI yang sehat, unggul 
dan tumbuh  secara berkelanjutan yaitu cost 

restructuring, 
restrukturisasi 
business plan-
optimalisasi 
pendapatan, 
penguatan 
adiministasi, 
penguatan 
permodalan dan 
penguatan human capital,” 
ungkap Eko kepada BUMN Track saat ditemui di 
Kantor Pusat Asuransi Asei, di Gedung Menara 
Kadin - Kuningan Jakarta,  Selasa (19/2).

Lima strategi tersebut diharapkan dapat 
menjadi senjata perusahaan dalam menghadapi 
tantangan digital di era low margin business,  
yaitu keuntungan industri asuransi yang rendah, 
hanya mencapai satu digit atau bahkan 5%. Oleh 
sebab itu, Asuransi ASEI melakukan cost 
restructuring dengan salah satu langkah 
penguatan Informasi Teknologi (IT). 

Untuk menyesuaikan diri dalam era digital 
transformasi, ASEI mempersiapkan automatic 
underwriting. Inovasi tersebut akan menekan  
pengeluaran yang cukup signifikan, sebab pekerjaan 
rutin bisa diselesaikan secara otomatis oleh sistem. 

Lima strategi bisnis tengah 
disusun PT Asuransi Asei 
Indonesia atau Asuransi ASEI 
dalam menghadapi tantangan 
dan peluang di tengah 
transformasi digital. 
Perseroan optimis, 
pengalaman sukses dapat 
mengembalikan kejayaan 
ASEI yang terus menunjukkan 
pencapaian positif.



Ke depan, perkembangan IT tidak hanya ditekankan 
dari sisi bisnis, tetapi juga ke human capital dan 
administrasi. Bahkan, otomatisasi ini dapat diterapkan 
pada proses akseptasi ketika klien mengajukan kerjasama. 
Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk datang 
ke kantor untuk menjalin kerjasama, cukup melalui 
kecanggihan IT. “Pada sistem akseptasi konvensional, 
pengusaha datang perusahaan melakukan kerjasama, 
kemudian pemeriksaan dokumen, dicek, cocok atau tidak. 
Nanti automatisasi ini cukup menggunakan online 
melalui portal website saja. Pengusaha tinggal 
memasukkan di website, apakah sesuai dengan 
persyaratan atau tidak, otomatis sistem akan menolak 
atau menerima,” jelasnya.

Keterlibatan IT diprediksi mampu menekan biaya 
operasional perusahaan tetapi menjadikan proses bisnis 
lebih cepat. Apalagi secara de facto Asuransi ASEI telah 
memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah 
berpengalaman lebih dari 33 tahun di industri 
perasuransian.  Kedua, ASEI akan melakukan restrukturisasi 
business plan dan optimalisasi pendapatan dengan 
memperluas jumlah BUMN yang melakukan sinergi dengan 
Asuransi ASEI. “Selain fokus pada surety bond, asuransi 
keuangan dan penjaminan, kita juga akan meningkatkan 
kerjasama dan sinergi antar BUMN, antara lain  BUMN yang 
telah sinergi dengan Asuransi Asei seperti Krakatau Steel, 
Jasindo, Askrindo. Jadi kita akan lebih memperkuat business 
plan yang sudah terbangun,” tambahnya. 

Menurut Eko, sinergi antar perusahaan BUMN bisa 
saling mengisi dan meningkatkan kapasitas masing-
masing perusahaan, sekaligus salah satu cara 
memperkuat bisnis ASEI. “Sinergi BUMN menjadi salah 
satu kekuatan ASEI karena didukung oleh semua BUMN. 
Meskipun sudah ada, tapi kita mendorong agar lebih kuat 
lagi. Selain sinergi BUMN, kita juga menjalin kerjasama 
dengan swasta. Saat ini porsinya masih 50:50. Ke depan 
akan ditingkatkan, baik BUMN maupun swasta. Apalagi 
kalau BUMN diwajibkan menggunakan BUMN lain, itu 
lebih bagus,” jelasnya.

Strategi ketiga yang diterapkan ASEI adalah 
penguatan administrasi yang juga menggunakan 
keunggulan e-filling. Artinya, administrasi ke depan lebih 
banyak dalam bentuk softcopy.  Keuntungannya adalah 
ruang kerja menjadi lebih luas dan proses bisnis mejadi 
lebih cepat dan efisien. 

Jurus menuju ASEI yang sehat dan unggul selanjutnya 
adalah melakukan penguatan permodalan. Hal ini dapat 
diartikan bahwa setelah berbenah, dalam beberapa 
tahun ke depan perusahaan akan membuka strategic 
partner. “Itu rencana ke depan selain juga mempersipkan 
proses holding asuransi,” terangnya.

Optimisme Holding
Pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah 

menggalakkan holding demi mewujdukan bisnis yang 
lebih berkembang dan efisien. Begitupula pada BUMN 
asuransi, Eko menilai bahwa rencana holding asuransi 
merupakan langkah yang sangat strategis menghadapi 
tantangan penjaminan dan asuransi dalam beberapa 
tahun ke depan.

Holding tidak hanya memperkuat capital modal 
perusahaan, tetapi juga meningkatkan sinergi antar 
perusahaan BUMN. “Holding itu sangat strategic, bukan 
hanya penguatan capital saja melainkan sinergi antar 
BUMN. Selain itu juga bakal terjadi peningkatan sinergi 
dengan perusahaan asuransi lainnya. Kalau tidak ada 
holding, bisa saja terjadi saling gontok-gontokan, saling 
rebutan antar BUMN karena masing-masing BUMN ingin 
memperbesar perusahaannya sendiri. Saya sangat 
mendukung untuk holding seperti itu,” terangnya.

Dinamika perkembangan bisnis Asuransi ASEI 
khususnya dalam tiga tahun terakhir telah menunjukkan 
adanya perbaikan. Perseroan memproyeksikan bisnis 
Asuransi ASEI ke depan akan mampu melampaui target-
target yang telah ditetapkan dalam RKAP. 

Pertumbuhan premi tahun 2019 ditargetkan minimal 
meningkat 14.42% atau sebesar Rp 358 miliar di tahun 
2018 menjadi Rp 410 miliar di tahun 2019. Prosentase 
pertumbuhan ini di atas pertumbuhan industri yang rata-
rata sebesar ±10%. 

Seiring dengan perbaikan dari aspek operasional dan 
infrastruktur bisnis, dalam tiga tahun ke depan Asuransi 
ASEI optimis dapat menunjukkan kinerja keuangan yang 
terus membaik. “Saya yakin bahwa dengan semangat 
kebersamaan akan menimbulkan trust. Di situ akan 
menimbulkan semangat kerja sekaligus tim work yang 
baik. Kebersamaan yang didukung profesionalisme akan 
menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dalam kurun 
waktu 3 tahun, saya berharap ASEI bisa memprovide jasa 
keuangan yang terpercaya, sehingga menjadi kekuatan 
asuransi BUMN,” pungkasnya. 

Erickson Mangunsong, Direktur Teknik dan Pemasaran, 
Eko Supriyanto Hadi, Direktur Utama dan 
Untung Hadi Santosa, Komisaris Utama


