
PT Asuransi Asei Indonesia - Kantor Pusat
Gedung Menara Kadin Indonesia Lt. 21 & 22.
Jl. HR Rasuna Said Blok. X-5 Kav.2-3. Jakarta 12950

In tegrated  Financial  Risk  Pro
te

ct
io

n Warta Asei
Buletin

201810
Edisi Oktober

Cover Story:

Asuransi Gempa
Bumi, Perlukah?



Edisi 10  |  Okt 201802 Buletin Warta Asei

Bencana alam cukup sering terjadi belakangan ini, terlebih bencana 
gempa bumi yang dalam setahun terakhir banyak terjadi di berbagai 
wilayah Indonesia. Gempa bumi merupakan satu bencana alam yang 
saat ini belum dapat diketahui atau diprediksi kapan terjadinya. Memang 
secara teknologi, kajian geofisika dapat mengetahui rangkaian wilayah di 
Indonesia yang terhubung dari rangkaian gunung berapi dan gempa bumi 
yang dinamakan Ring of Fire.

Asuransi Gempa Bumi, Perlukah?

Headline

Menengok gempa bumi yang terjadi wilayah Sulawesi Tengah beberapa 
waktu yang lalu, selain banyaknya korban jiwa, kerusakanpun menimpa 
banyak infrastruktur di wilayah tersebut. Menurut informasi yang dikutip 
dari salah satu media online bahwa dari hasil penghitungan sementara 
terhadap kerugian dan kerusakan akibat bencana berdasarkan data per 
20/10/2018, mencapai lebih dari Rp13,82 triliun. 

Kerugian dari rentetan bencana gempa bumi yang terjadi di Indonesia 
belum membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi 
asuransi gempa bumi meningkat signifikan. Di beberapa negara lain 
yang khususnya rawan terhadap gempa dimana kesadaran masyarakat 
terhadap pentingnya asuransi gempa bumi sudah sangat tinggi. Program 
asuransi gempa itupun didukung oleh pemerintah setempat melalui 
program wajib asuransi gempa nasional.

Di Indonesia, program asuransi gempa bumi masih sangat potensial 
dikembangkan, agar masyarakat semakin banyak lagi yang berminat ikut 

membeli polis asuransi gempa bumi. Terlebih dengan adanya program 
pemerintah yang mendukung program wajib asuransi gempa bumi 
tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri perasuransian 
telah mengatur harga premi asuransi gempa bumi di Indonesia. Melalui 
SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017, bagi masyarakat atau lembaga yang ingin 
membeli polis asuransi gempa dapat menghitung sendiri berapa besaran 
premi yang dibayarkan.

Nah, sekarang sudahkah anda memiliki asuransi gempa bumi untuk 
meminimalisir kerugian yang terjadi akibat bencana gempa bumi? 
Saat ini telah banyak perusahaan asuransi yang memiliki program 
asuransi gempa bumi, termasuk juga jaminan perluasannya yakni risiko 
kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. (dari 
berbagai sumber)   
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Pelaksanaan seremoni penandatangan kerjasama antara PT 
Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) dan PT Bank Yudha Bhakti 
Tbk dilaksanakan di Kantor Pusat Asuransi Asei, Gedung Menara 
Kadin Indonesia, lantai 22 Jakarta.

Penandatanganan kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 
Oktober 2018 ini adalah sinergi perusahaan terkait Penjaminan dan 
Kontra Bank Garansi, dimana Asuransi Asei menjamin kepada Bank 
Yudha Bhakti atas penerbitan bank garansi.

Asuransi Asei sebagai perusahaan asuransi keuangan terus 
mengembangkan dalam hal pemasaran produk-produknya. Asuransi 
Asei memiliki beberapa produk unggulan yakni Asuransi Kredit Ekspor, 
Asuransi Kredit dan Penjaminan, Asuransi Umum dan Asuransi Syariah.

“Kerjasama ini bukan hanya diatas kertas, tetapi kita berjibaku untuk 
mengembangkan produk-produk yang dimiliki Bank Yudha Bhakti 
maupun Asuransi Asei.” ungkap Denny Novisar Mahmuradi, Advisor 
Bank Yudha Bhakti dalam sambutannya.

Bank Yudha Bhakti adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
perbankan yang memiliki produk dan pelayanan jasa perbankan, yang 
salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas Bank Garansi. 
Bank Yudha Bhakti memiliki komitmen yang kuat dan langkah yang 
sinergis mampu menempatkan dan membawa Bank Yudha Bhakti untuk 
tumbuh berkembang secara berkesinambungan.

Sinergi Asuransi Asei dan Bank 
Yudha Bhakti dalam Asuransi dan 
Penjaminan Bank Garansi

Berita Utama
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Tahun ke-4,
Harus Yakin Bisa!

Jakarta – Seremoni potong tumpeng yang 
diselenggarakan dalam rangka HUT Ke-4 PT 
Asuransi Asei Indonesia dilaksanakan di Ruang 
Rapat Besar, Kantor Pusat Lt. 22 di Gedung 
Menara Kadin Indonesia Jakarta. Potongan 
tumpeng secara simbolis diserahkan oleh Plt. 
Direktur Utama Asuransi Asei kepada perwakilan 
para pegawai muda berprestasi.

Sebelum prosesi tersebut, tampak berkenan memberikan sambutan dari Plt 
Direktur Utama Asuransi Asei, Riduan Simanjutak yang kemudian dilanjutkan 
oleh Anggota Komisaris Asuransi Asei, Kusnindar. Dan perwakilan dari pemegang 
saham, yakni Direktur Indonesia Re, Adhi Permana.

“Dalam perayaan sederhana namun bermakna ini, Asuransi Asei yang secara 
defacto telah berdiri tahun 1985 harus merasa yakin bisa melewati masa-masa ini. 
Kita tetap bersemangat!” ungkap Plt Dirut dalam sambutannya di hadapan seluruh 
jajaran dan pegawai Kantor Pusat.

Dalam rangkaian kegiatan ini juga diumumkan para nominator sekaligus pemenang 
lomba 2nd series InovAsei tahun 2018.

InovAsei adalah ajang bergengsi bagi internal pegawai Asuransi Asei untuk 
dapat menyampaikan idenya, baik berupa ide yang belum terimplementasi 
maupun inovasi yang sudah dijalankan. Pemenang 2nd series InovAsei tahun 2018 
diumumkan dalam kegiatan ini diharapkan sekaligus memotivasi kepada seluruh 
pegawai dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan dan memperoleh 
apresiasi langsung dari perusahaan.

Kegiatan seremoni perayaan HUT ke-4 Asuransi Asei ini ditutup dengan adanya 
pembagian apresiasi dari perusahaan kepada pegawai Kantor Pusat dan Kantor 
Cabang Jatabek.
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Berita Utama
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UUS Asuransi Asei Raih 
Predikat ‘Sangat Bagus’

Jakarta – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi Asei Indonesia 
menerima penghargaan ‘Sangat Bagus’ dalam gelaran “Rating Sharia 
2018” yang diselenggarakan oleh Infobank.

Bertempat di Sharilla Hotel Jakarta tanggal 26 September 2018, Infobank 
memberikan apresiasi kepada 97 institusi keuangan syariah peraih 
penghargaan yang terdiri atas 5 Bank Umum Syariah, 11 UUS Bank Umum, 
63 BPRS, 1 Asuransi Jiwa Syariah, 6 UUS Asuransi Jiwa, 1 Asuransi Umum 
Syariah, dan 10 UUS Asuransi Umum.

UUS Asuransi Asei memperoleh piagam penghargaan predikat “Sangat 
Bagus” yang secara simbolis diterima oleh Direktur Operasional Asuransi 

Asei, Yunishaaf Y Arief. Predikat tersebut diperoleh berdasarkan Rating 
Infobank per Desember 2016 sampai Desember 2017 dalam kategori 
kontribusi bruto di bawah Rp 100 Milyar pada kelompok unit usaha 
syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia.

“Ini merupakan capaian kerja tim (unit syariah) yang solid, dan tidak 
lepas dari kerja keras seluruh unit kerja yang terkait.” ungkap Wahyudin 
Rahman, Kepala Unit Usaha Syariah Asuransi Asei.

Achievement/ 
Awarding
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(1) Foto bersama pemenang inovAsei 2nd series dan manajemen Asuransi Asei, (2) Pemenang 1 Kategori Implementasi. Rekrutmen Representative Officer - Unit Syariah, (3) Pemenang 2 Kategori 
Implementasi. Proses Bisnis Hutang Piutang Premi & Reas - Bagian OPM, (4) Pemenang 3 Kategori Implementasi. Monitoring Klaim AE/AK - Sdri. Siti Mulyanti (diwakili Sdr. Kalvin), (5) Pemenang 
1 Kategori Ide. Personal Accident Pelajar - Unit Syariah, (6) Pemenang 2 Kategori Ide. Perluasan Polis AK KMK Multiguna Pola Ekskuting - Sdr. Rudi barkah (diwakili Sdr. Tranggana Nadir), (7) 
Pemenang 3 Kategori Ide. Aplikasi Validasi Sertifikat Penjaminan - Divisi AKPJM

Di sebuah perusahaan yang sedang berkembang maupun 
perusahaan yang besar sekalipun, inovasi adalah hal yang sangat 
penting, bahkan cenderung krusial untuk keberlangsungan 
perusahaan tersebut. Hanya perusahaan-perusahaan yang 
inovatis yang mampu bertahan, berjaya dan terus berkembang 
mengarungi zaman yang dihadapkan pada beragam pergolakan 
bisnis. 

Agar inovasi dalam perusahaan terus berkelanjutan, maka 
penting untuk sebuah perusahaan menjadikan inovasi sebagai 
budaya di dalam perusahaan atau sistem kerja yang terstruktur. 
Dengan manajemen yang terbuka untuk menampung ide-ide 
baru dari setiap lapisan karyawan.

Adanya reward atau penghargaan terhadap sebuah ide yang 
dicetuskan dari karyawan. Akan memicu seluruh lapisan 
perusahaan untuk terus mengembangkan dan berusaha 
menemukan inovasi-inovasi yang menguntungkan untuk seluruh 
karyawan, perusahaan dan para konsumennya.

Hal tersebut menjadikan Asuransi Asei mengadakan ajang 
kompetisi yang melibatkan internal perusahaan. Program 
InovAsei ini diselenggarakan kedua kalinya, sebelumnya telah 
dilaksanakan kompetisi pertama dengan memunculkan ide-ide 
dari pegawai dalam bentuk individu maupun kelompok dengan 
kategori ide atau inovasi yang telah terimplementasi di tahun 
2017.  

InovAsei 2nd series yang diselenggarakan Asuransi Asei ini 
bertujuan menggali lagi inovasi-inovasi dari internal perusahaan. 
Kategori yang dilombakan pun terbagi menjadi dua, yakni 
kategori ide dan kategori implementasi. Kategori ide adalah 
kategori inovasi yang belum penah diimplementasikan oleh 
individu maupun kelompok, sedangkan kategori inovasi 
implementasi adalah kategori yang telah terimplementasi di 
perusahaan pada tahun 2018.

Selamat kepada para pemenang dan nantikan Inovasei 3rd series 
tahun 2019 selanjutnya.

Kegiatan
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Apresiasi Ide Pegawai Melalui 
InovAsei 2nd Series
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Penyerahan Donasi Kemanusiaan 
Korban Gempa Dan Tsunami di Sulteng

Jakarta – PT Asuransi Asei 
Indonesia dan ICIEC (The 
Islamic Corporation For 
Insurance of Investment and 
Export Credit) telah melakukan 
signing agency agreement 
dengan Asuransi Asei pada 
tahun 2016, dan bersinergi 
cukup baik hingga saat ini.

Dalam rangka optimalisasi kerjasama tersebut, beberapa pejabat 
ICIEC melakukan kunjungan bisnis ke Kantor Pusat Asuransi Asei 
di Gedung Menara Kadin Indonesia lantai 22 Jakarta (16/10/2018).

Dalam kunjungan bisnis ini, ICIEC yang berkantor pusat di 
Jeddah, Arab Saudi membahas terkait sinergi bisnis dengan 
Asuransi Asei dalam potensi bisnis perbankan, terutama di 
bidang ekspor. Dimana hal ini sangat membantu bagi Asuransi 
Asei dalam pemasaran produk Asuransi Perdagangan, khususnya 
terkait penutupan yang medium long term.

Jakarta - Secara simbolis Direktur Pengembangan Asuransi Asei, M 
Syamsudin Cholid yang sekaligus menjabat sebagai Pembina Unit 
Pelayanan Zakat Asei, menyerahkan Donasi Kemanusiaan untuk Korban 
Gempa dan Tsunami di Sulteng. Penyerahan donasi program ‘Asei Peduli’ 
ini dilaksanakan di Kantor Pusat Asuransi Asei, Menara Kadin Indonesia 
Lt. 22 Jakarta.

Serah terima donasi kepada Baznas Indonesia ini adalah dana CSR dan 
hasil pengumpulan sukarela dari Manajemen dan Pegawai PT Asuransi 
Asei Indonesia.

Kegiatan

Kegiatan

Kunjungan 
Bisnis ICIEC ke 
Kantor Pusat 
Asuransi Asei
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