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“Penolakan itu Biasa, Penerimaan baru 
Luar Biasa" 

 
 
  

 
 

Foto: Bapak Wahyu Didik, Marketing Mitraca ACA Kemayoran 

 
alam kehidupan sehari-hari kita semua pasti 
pernah mengalami yang namanya penolakan, 
terutama bagi yang berprofesi sebagai Marketer 

(Tenaga Pemasar) atau bagi yang tengah 
mengembangkan bisnisnya agar lebih maju lagi. Bagi 
kawan-kawan yang berkecimpung dalam industri 
network marketing ataupun dalam dunia industri 
asuransi, mungkin penolakan itu sudah menjadi 
makanan pokok sehari-hari.  
 
Lantas apakah sebagai seorang Marketer kita takut 
menghadapi penolakan?  
 
Terus bagaimana menyikapi penolakan yang diterima? 
 
Ditengah kesibukannya bersama agen-agen Mitraca 
pusat di ACA Kemayoran, kami menemui bapak Wahyu 
Didik senior marketing Mitraca untuk dapat berbagi 
pengalaman perihal bagaimana menjadi seorang agen 
yang baik dan sukses menghadapi nasabah. “Satu hal 
yang harus betul-betul kita pahami dan sadari adalah 

bahwa “penolakan” itu adalah hal yang biasa dalam 
kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan dunia industri 
ataupun kehidupan dalam hal bidang apapun. Selama 
kita masih bergerak dalam bidang menawarkan sesuatu 
(produk) ke orang lain, baik itu barang, maupun jasa, 
pasti selalu mempunyai kemungkinan ditolak, kata 
beliau”  
 
Maka harus ditanamkan ke dalam diri dan selalu ingat 
bahwa “Penolakan itu hal biasa, Penerimaan baru 
Luar Biasa”. Mengapa demikian? Karena penjual 
terbaik dan tergigih di dunia sekalipun sama, pasti juga 
pernah/ malah sering mengalami yang namanya 
penolakan. Maka dari itu sebagai Marketer, kita harus 
bisa menyiasati dan membuat penolakan itu justru 
menjadi sesuatu yang sangat berguna.  
 
Strategi Mengatasi Penolakan 
 
Apa yang harus dilakukan ketika seseorang diluar sana 
menolak produk (barang/jasa) yang ditawarkan, bahkan 
malah mengejek dan menertawakan barang/ jasa serta 
ide besar Anda selaku Marketer saat menyampaikan 
penawaran?  
 
Berikut kami mencoba berbagi 4 (empat) cara untuk 
membalikkan penolakan menjadi penerimaan dan 
kesuksesan yang besar: 
 
1. Jadikan setiap kata TIDAK sebagai “Pembukaan”, 
bukan “Akhiran” 
 
Jika seseorang menolak ide besar Anda hari ini dalam 
menawarkan barang/jasa, ingat selalu bahwa di masa 
depan penolakan tersebut akan menjadi suatu peluang 
dalam membangun jejaring bisnis/ memperbanyak 
jumlah customer Anda. Sedikit sekali orang yang akan 
mengatakan secara blak-blakan dan langsung mengusir 
Anda secara terang-terangan untuk pergi dengan kata-
kata kasar, seperti “Jangan pernah injakkan kaki lagi di 
sini” 
 
Kenyataan yang terjadi adalah jika mereka punya sedikit 
rasa kemanusiaan, pasti mereka akan merasa tidak enak 
untuk mengecewakan Anda. Tanyakan saja dengan 
santun, “Apakah bapak/ibu tidak keberatan jika saya 
hubungi kembali atau kabari kembali tentang kemajuan 
bisnis ini di waktu yang akan datang?”  

D 

MITRACA 
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Kami jamin, kebanyakan orang akan mengiyakan 
pertanyaan itu. Kemudian, ikuti saja. Dan jangan lupa 
langsung masukkan kedalam daftar follow up Anda, dan 
kabarkan selalu perkembangan bisnis Anda. Dan 
tunjukkan pula customer-customer yang sudah membeli 
produk dan puas atas barang Anda, atau puas dalam 
menggunakan jasa Anda (lebih bagus lagi dengan 
menyertakan testimoni kepuasan customer/ pelanggan 
untuk lebih meyakinkan lagi dalam mem-follow up). 
 
2. Gali makna di balik kata TIDAK, temukan Solusinya 
 

 
 

 
 

Foto: Aktifitas bersama agen Mitraca, belajar Mobile Marketing 

 

Jadikan saja yang namanya penolakan itu sebagai suatu 
peluang untuk melakukan riset yang berharga. Dalam 
setiap kata TIDAK, pasti ada serpihan informasi yang 
akan membantu menyempurnakan metode kedepannya 
dalam memasarkan produk-produk (barang/ jasa). 
 
Alih-alih menyelinap keluar dari rumah/ kantor yang 
didatangi, tetaplah duduk di sana selama Anda diizinkan 
oleh tuan rumah, dan cobalah untuk terus mengorek 
keterangan dari mereka. 
 

Apa yang mereka tahu tentang bisnis atau produk 
(barang/ jasa) yang sedang ditawarkan, yang malah tidak 
Anda ketahui? Cari tahu alasan sebenarnya kenapa 
mereka tidak menyukai produk Anda. Apa sebenarnya 
yang mereka butuhkan?  
 
Mungkin bisa saja cara penawaran yang kurang menarik, 
atau jangan-jangan saat menawarkan itu datangnya di 
waktu yang tidak tepat, dll. Temukan selalu jawabannya, 
cari terus solusinya. 
 
3. Jangan menyamaratakan kata TIDAK 
 
Tidak ada produk (barang/ jasa) yang langsung cocok 
dan tepat buat setiap orang. Jika Anda ditolak, jangan 
langsung jatuh mental, langsung sadari bahwa bukan 
Anda yang ditolak. Yang ditolak itu hanyalah produk 
(barang/ jasa) Anda. Kemungkinan Anda belum 
menentukan secara spesifik apa yang Anda tawarkan 
dan sampaikan. Atau mungkin bisa saja Anda mendekati 
orang yang kurang tepat.  
 
Dan sebelum Anda meninggalkan pertemuan dengan 
orang yang Anda ajak bertemu (ingat selalu akan hal ini), 
tanyakan kepada orang yang sedang Anda dekati tsb 
apakah ia bisa menyarankan orang lain yang mungkin 
tertarik dengan produk (barang/ jasa) Anda. Jadi selalu 
minta referensi atau rekomendasi untuk Anda (lakukan 
selalu itu). 
 
4. Dapatkan kata "Ya" lain kali. Never Give Up! 
Jangan Menyerah! 
 
Sudah sering kita mendengar kisah para wirausaha 
sukses yang dengan gigih kembali dan kembali 
mengetuk pintu rumah itu, bahkan kadang sampai 
bertahun-tahun. Mereka menunjukkan sikap: “Akan saya 
tunjukkan kepada mereka dan yang tak tergoyahkan 
pasti jadi membeli”. Dan selalu katakan pada diri Anda 

sendiri “Suatu hari, saya pasti dapatkan deal itu 

dan sukses untuk penjualan saya” 
 
Yang terpenting adalah jangan pernah putus asa dan 
kehilangan antusiasme Anda, jangan biarkan penolakan 
menghalangi jalan Anda untuk mewujudkan ide besar 
dalam menawarkan dan menjual produk (baik itu barang 
ataupun jasa) Anda dan menghentikan langkah Anda 
menuju sukses, Ingat selalu: “Penolakan itu Biasa, 
Penerimaan baru Luar Biasa!” Angkat telepon, dan 
teleponlah orang berikutnya dalam daftar Anda.  
 
Jangan menyerah, bila menyerah selesailah sudah. 
Never Give Up! Just Perform, Do Your Best! 
 
Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi.  
 
Terima kasih dan salam Marketer!
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ACA Raih Indonesia Insurance 
Consumer Choice Award 2018 

 
 

 
 

Foto: penghargaan Indonesian Insurance Consumer Choice Award 2018 diterima oleh Antonius Julianto, Kepala BD Marketing Motorcar 

 

CA menerima penghargaan Indonesian Insurance Consumer Choice Award 2018 di Balai Kartini, Jakarta Selatan 
pada Jumat (28/9). Sejumlah nama besar perusahaan muncul sebagai pemenang di tahun ini. Penghargaan ini 
diberikan untuk mengapresiasi perusahaan asuransi yang memiliki kinerja baik serta memberikan inspirasi kepada 

perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. 
 
Penilaian penelitian ini didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan asuransi selama satu tahun terakhir. Selain itu, 
penilaian ini diperkuat dengan survei pelanggan untuk mendapatkan nama perusahaan pemenang. 
Penghargaan diterima langsung oleh Antonius Julianto, Kepala BD Marketing Motor Car. Tentu saja, prestasi yang 
membanggakan ini semakin memacu ACA untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada customer ACA. 
(FS). 

A 

ACA NEWS 
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Pendapatan Premi Asuransi Umum 
Tumbuh Satu Digit 
 

Pendapatan premi asuransi umum per September 2018 
tercatat tumbuh 8,4% dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu.  
 
Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-
Bank Otoritas Jasa Keuangan Riswinandi menyebutkan, 
pendapatan premi dari semua perusahaan asuransi umum 
per September 2018 tercatat sebesar Rp49,4 triliun. Jika 
dibandingkan dengan jumlah pendapatan premi per 
September 2017 sebesar Rp45,56 triliun, maka jumlah 
pendapatan premi per September 2018 tumbuh 8,4%.  
 
Dari pendapatan premi yang berhasil dibukukan industri 
asuransi umum, pendapatan premi dari lini bisnis 
kendaraan bermotor dan properti sebesar Rp26,53 triliun. 
Perolehan pendapatan premi dari dua lini bisnis tersebut 
berkontribusi 53,7% dari total premi.  
 
"Lini bisnis kendaraan bermotor dan properti berkontribusi 
hampir 53,7% dari total premi," katanya dalam opening 
ceremony 24th Indonesia Rendezvous di Bali pada Kamis 
(25/10/2018).  

 

Dia mengatakan, lini bisnis kendaraan bermotor dan 
properti memainkan peran yang sangat penting untuk 
pendapatan premi asuransi umum. Namun, praktik 
engineering fee yang tidak terkendali pada kedua lini bisnis 
tersebut meningkatkan biaya yang menggerus pendapatan 
perusahaan. Dalam jangka panjang, praktik ini akan 
mengancam kelangsungan bisnis itu sendiri.  
 
Dalam menghadapi masalah seperti itu, OJK mendorong 
seluruh perusahaan asuransi tidak mengikuti kesalahan-
kesalahan semacam ini. Sebaliknya, semua pihak 
seharusnya menanggapi masalah ini dengan bijaksana dan 
berkomitmen untuk tidak mengimplementasikan praktik 
engineering fee yang tidak terkendali.  
"Jika kita semua memiliki kesadaran yang sama untuk 
melakukannya, maka, tidak akan ada ketidakberesan 
seperti sekarang," imbuhnya.  
 
Di samping itu, OJK mendorong semua pelaku usaha 
asuransi uumum untuk mendiversifikasi produk mereka. 
Dengan demikian, pasar tidak hanya fokus pada lini bisnis 
kendaraan bermotor dan properti. Dari berbagai sumber.  

 

 

Hadapi Tahun Politik, Ini Imbauan OJK 
untuk Asuransi Umum 

 
Industri asuransi umum menghadapi tantangan yang tidak 
mudah pada tahun depan seiring dengan akan digelarnya 
pemilihan presiden dan legislatif pada 2019.  
  
Dalam acara pembukaan "24th Indonesia Rendevous" di 
Nusa Dua, Bali, Kamis (25/10/2018), Kepala Eksekutif 
Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Riswinandi menyatakan industri asuransi 
menghadapi tantangan yang tidak mudah di masa depan, 
terutama memasuki tahun politik pada 2019. Acara ini 
digelar oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).  
 
Oleh karena itu, OJK mengimbau semua perusahaan 
asuransi untuk melengkapi diri dengan memperkuat modal, 
Sumber Daya Manusia (SDM), dan sistem teknologi 
Indonesia.  
  
Lebih lanjut, OJK mengharapkan perusahaan asuransi 
umum menerapkan sejumlah strategi guna mendorong 
kemajuan industri seperti menjalankan kegiatan bisnis 
secara sehat, adil, dan bijaksana dengan memprioritaskan 

penerapan risiko manajemen yang mengacu pada hukum 
yang berlaku dan praktik internasional yang terbaik.  
Di samping itu, OJK mendorong ketersediaan SDM yang 
profesional untuk agen, penjamin, dan aktuaris dengan 
kualitas serta tingkat integritas tinggi.  
 
Perusahaan asuransi juga perlu mengoptimalkan kantor 
cabang untuk mendorong penetrasi asuransi serta 
menciptakan produk asuransi baru untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam program 
pembangunan nasional.  
  
Industri juga dapat memperluas saluran distribusi berbasis 
Teknologi Informasi (TI) agar dapat menjangkau semua 
level masyarakat, meningkatkan kualitas retensi dalam 
menghadapi risiko dan memenuhi kapasitas asuransi dalam 
negeri untuk mengoptimalkan underwriting. 
Di samping itu, perusahaan asuransi perlu memberikan 
layanan terbaik kepada pemegang polis, terutama terkait 
proses klaim untuk memulihkan persepsi publik terkait 
kendala dalam klaim asuransi. Dari berbagai sumber.

 

BERITA ASURANSI 
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Bersakit-sakit Gempa-Tsunami Dahulu,  
Berasuransi Kemudian 

 

 
Foto: Tim SAR berusaha mengevakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan di Hotel Roaroa, Palu, Sulawesi Tengah 

 

Bencana alam menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Asuransi diklaim bisa 

mengurangi beban kerugian tapi seringkali harus menunggu sudah kejadian. 
 
 

umat (28/9/2018), pukul 17.02 WIB, Indonesia 
kembali dilanda bencana alam setelah Juli 2018 
yang lalu gempa bumi melanda Lombok. Sore itu, 

gempa bumi dan tsunami memorak-porandakan Palu 
dan Donggala, Sulawesi Tengah. 
 
Dalam video yang diunggah masyarakat, tampak rumah 
dan mobil hanyut dibawa gelombang tsunami. Sejumlah 
fasilitas publik pun rusak berat. Jembatan Ponulele yang 
menjadi ikon Kota Palu itu terlihat hancur berantakan.  
 
Selain korban nyawa, kerugian materi pun tak bisa 
dihindari. Kerugian materi juga dirasakan pelaku usaha 
perhotelan misalnya, gempa bumi dan tsunami merusak 
sedikitnya 396 kamar, yang terdiri dari 140 kamar Santika 
Palu Hotel, 130 kamar Mercure Palu Hotel, dan 126 
kamar Swissbell Hotel Silae Palu. Nilai kerugian ditaksir 

sekitar Rp300 miliar. 
 
Bencana alam memang merusak. Tidak bisa diprediksi, 
dan dihalangi. Mereka mengambil harta benda, rumah 
hingga nyawa tanpa peduli usia, jenis kelamin, kaya dan 
miskin. Meski bencana alam tidak bisa dicegah, bukan 
berarti tidak ada yang bisa dilakukan.  
 
Hal yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi dampak 
dari bencana alam itu, salah satu caranya adalah dengan 
memiliki asuransi. 
 
Asuransi adalah bentuk perlindungan atau ganti rugi 
secara finansial guna mengantisipasi risiko dari hal-hal 
yang tidak diduga. Jenisnya bermacam-macam, mulai 
dari asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan 
lain sebagainya.  

J 

BERITA ASURANSI 

https://www.youtube.com/watch?v=AgmqYFZwjL8
https://industri.kontan.co.id/news/efek-gempa-palu-nilai-kerugian-hotel-terdampak-bencana-minimal-rp-300-miliar
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Dengan asuransi, harta benda pengguna nasabah yang 
rusak, seperti properti berpeluang bisa diganti secara 
penuh atau sebagian sesuai dengan kesepakatan antara 
nasabah dan pihak asuransi, dan aturan perasuransian 
yang berlaku. 
 
Asuransi yang dikhususkan untuk bencana alam juga 
ada. Jepang misalnya, sudah memiliki asuransi khusus 
gempa bumi sejak 1966. Asuransi non jiwa itu dibentuk 
usai Jepang dilanda gempa bumi hebat berskala 7,5 
skala richter pada 1964. Pada 2016, sekitar 30 persen 
rumah tangga sudah memiliki asuransi gempa bumi.  
 
Adapun, nilai kerugian yang diganti perusahaan asuransi 
akibat gempa bumi sekitar 6-10 juta yen atau setara 
Rp785 juta-Rp1,3 miliar per nasabah. Kehadiran 
asuransi juga sedikitnya membuat nilai kerugian Jepang 
bisa ditekan. Gempa bumi Jepang pada Maret 2011 
misalnya, dari total kerugian sebesar US$210 miliar, 
sebanyak 19 persen atau US$40 miliar ditanggung 
asuransi. 
 
Selain Jepang, New Zealand juga memiliki asuransi 
khusus bencana alam bernama EQCover. Asuransi yang 
dimulai pada 1945 ini melingkupi bencana alam seperti 
gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi hingga 
tsunami. Biaya yang dibayar nasabah asuransi EQCover 
hanya US$240 per tahun.  
 
Dengan tarif itu, nasabah asuransi akan mendapatkan 
santunan atau ganti rugi maksimal sebesar US$120.000 
untuk rumah beserta isinya. Kontribusi asuransi di New 
Zealand juga terbilang signifikan. Ketika terjadi bencana 
pada Februari 2011, nilai kerugian yang ditanggung 
asuransi mencapai US$16,5 miliar atau 69 persen dari 
total kerugian senilai US$24 miliar. 
 
Bagaimana asuransi bencana alam di Indonesia ? 
 
Jangankan asuransi gempa bumi, asuransi seperti 
asuransi jiwa dan asuransi umum lainnya pun masih 
minim. Penetrasi industri asuransi di Indonesia hanya 
sekitar 2,87 persen dari PDB, per Januari 2017. Di 
Indonesia, mekanisme asuransi bencana alam diatur 
dalam polis standar asuransi gempa bumi Indonesia. 
Bencana alam yang dijamin ganti ruginya antara lain 
gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. 
 
Sayang, asuransi gempa bumi yang sejatinya sudah ada 
sejak lama, ternyata minim peminat. Menurut Asosiasi 
Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pembelian polis 
asuransi gempa bumi masih terbilang kecil.  
 
Padahal Indonesia adalah negara yang rawan bencana 
alam terutama gempa dan tsunami karena berada di 
pertemuan dua cincin api “Untuk perorangan memang 
masih kecil. Kecuali daerah-daerah yang sudah pernah  
 
 

 

terkena gempa seperti Aceh, Padang, Bengkulu dan lain-
lain,” kata Dadang Sukresna, Ketua Umum AAUI. 
 
Dadang menilai pertumbuhan asuransi gempa bumi 
selama ini kurang signifikan. Namun, tren peminat polis 
asuransi gempa bumi pelan-pelan meningkat. Kondisi ini 
bisa terlihat dari pertumbuhan eksposur asuransi gempa. 
Eksposur adalah objek yang rentan terhadap resiko dan 
berdampak bencana. Berdasarkan Statistik Asuransi 
Gempa Bumi Indonesia 2017 dari PT Reasuransi 
Maipark Indonesia, pertumbuhan eksposur dari asuransi 
gempa bumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup 
besar, yakni sekitar 13 persen. 
 
Eksposur yang dimaksud adalah objek yang rentan 
terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan 
apabila risiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. 
Dengan kata lain, ada nilai atau beban yang berpotensi 
ditanggung industri asuransi. Namun, pertumbuhan 
eksposur dalam dua tahun terakhir terbilang lambat. 
Pada 2016, nilai eksposur hanya naik 2 persen menjadi 
Rp3.739 triliun dari 2015 senilai Rp3.661 triliun. Pada 
2017, nilai eksposur diprediksi naik tipis menjadi Rp3,782 
triliun. 
 
Yang menarik, tren membeli polis asuransi gempa bumi 
di Indonesia ternyata baru meningkat setelah adanya 

https://www.giroj.or.jp/english/pdf/Earthquake.pdf
http://japanpropertycentral.com/2018/01/how-much-does-earthquake-insurance-cost-in-japan/
https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-earthquakes-and-tsunamis
https://www.eqc.govt.nz/what-we-do/eqc-insurance
https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-earthquakes-and-tsunamis
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/02/171500726/rata-rata.belanja.asuransi.masyarakat.indonesia.capai.rp.1.29.juta.per.tahun
https://datapolis.id/database/polis-standar-asuransi-gempa-bumi-indonesia-spesimen-polis/
https://www.maipark.com/assets/uploads/Laporan%20Statistik%202017%20PT%20Reasuransi%20MAIPARK%20Indonesia%20rev%20(002).pdf
https://www.maipark.com/assets/uploads/Laporan%20Statistik%202017%20PT%20Reasuransi%20MAIPARK%20Indonesia%20rev%20(002).pdf
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musibah. Misalnya, musibah letusan Gunung Merapi di 
Yogyakarta pada akhir 2010. Nilai kerugian kala itu 
ditaksir mencapai Rp5,4 triliun. Sebelum bencana 
meletus, nilai eksposur asuransi gempa bumi secara 
nasional pada 2006-2010 terlihat naik turun. Rata-rata 
pertumbuhannya sekitar 4 persen. Namun setelah itu, 
nilai eksposur naik pesat hingga 29 persen menjadi 
Rp2.156 triliun dari 2010 sebesar Rp1.671 triliun. 
 
Dalam lingkup yang lebih kecil juga bisa terlihat di daerah 
bencana. Ambil contoh ketika terjadi gempa bumi di Aceh 
pada pertengahan 2013. Bencana gempa bumi 
berkekuatan 6,2 skala ritcher membuat kerugian 
ekonomi hingga Rp1,38 triliun. Efek gempa bumi 
membuat eksposur asuransi di Aceh meningkat.  
Pada 2013, eksposur asuransi gempa bumi tercatat 
Rp9,11 triliun. Pada 2014, melonjak 19 persen menjadi 
Rp10,8 triliun. Pada 2015, nilai eksposur naik 33 persen 
menjadi Rp14,35 triliun. 
 
Namun, upaya mendorong masyarakat menggunakan 
asuransi gempa bumi tidak mudah. Pasalnya, jumlah 
kasus pengaduan masyarakat terkait perasuransian 
masih terus meningkat. Pada 2016, OJK menerima 42 
pengaduan sengketa, 20 kasus yang ditangani dan 10 
yang terselesaikan. Pada 2017, jumlah kasus sengketa 
meningkat menjadi 50 jumlah pengaduan, 33 kasus yang 
ditangani dan 24 kasus selesai.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
(YLKI) menyebutkan dari total 642 pengaduan, sekitar 
enam persen atau 39 pengaduan terkait asuransi.  
 
Asuransi menjadi hal ketujuh yang paling banyak 
diadukan pada tahun 2017. 
 
Aset Negara dan Asuransi 
 
Pentingnya asuransi bencana alam juga membuat Bank 
Dunia bersuara. Mereka mendorong negara yang rentan 
terkena bencana alam, terutama negara berkembang 
untuk berasuransi guna meminimalisir dampak bencana 
alam. Bank Dunia menilai negara-negara berkembang 
yang ada saat ini masih belum maksimal dalam 
memanfaatkan asuransi sebagai alat mengelola risiko 
bencana. Alhasil, dampak kerugian yang ditimbulkan 
lebih besar ketimbang negara yang sudah berasuransi. 
 
“Ini terbukti menjadi langkah bijaksana, karena apabila 
terkena bencana alam, uang ganti rugi sudah bisa 
diterima dalam waktu beberapa pekan saja,” kata 
Marcelo Giugale, Director of Financial Advisory and 
Banking, World Bank Treasury. 
 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 
yang belum masuk dalam perlindungan asuransi. 
Namun, pemerintah sebenarnya baru berikhtiar untuk 
berasuransi sebagai pendanaan risiko bencana, 
terutama barang-barang milik negara. 
 

“Kami mulai promote dari sekarang. Aturan untuk barang 
milik negara sebenarnya sudah dari tahun lalu, tapi kami 
mesti buat peraturan yang lebih detailnya,” tutur Suahasil 
Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pertimbangan 
pemerintah mengasuransikan barang milik negara 
didorong dari intensitas bencana alam yang cukup tinggi 
di Indonesia. Kerugian ekonomi akibat bencana besar 
atau katastropik pada periode 2004-2013 mencapai 
Rp126,7 triliun. 
 
Pada saat bersamaan, alokasi APBN dalam 
menyediakan dana bagi kegiatan pengelolaan 
kebencanaan terbatas. Dana kontijensi yang 
dialokasikan APBN untuk bencana alam selama 12 tahun 
terakhir paling tinggi sebesar Rp 4 triliun setiap tahunnya. 
 
Apabila pendanaan hanya berasal dari APBN, maka 
proses pemulihan bagi daerah yang terkena bencana 
alam memerlukan waktu yang lebih panjang ketimbang 
jika dibantu industri asuransi. Dari berbagai sumber.

https://www.antaranews.com/berita/245693/letusan-merapi-akibatkan-kerugian-rp54-triliun
https://keuangan.kontan.co.id/news/bmai-mayoritas-kasus-sengketa-klaim-dimenangkan-perusahaan-asuransi
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/10/11/time-to-insure-developing-countries-against-natural-disasters
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180522184757-532-300440/pemerintah-timbang-skema-pembiayaan-risiko-bencana
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Kegiatan Training Agen di ACA  
Cabang Bekasi 

 

 

Foto: Training Merine Cargo besama Bpk Hasudungan di kantor ACA Bekasi. 

 
ebagai perusahaan asuransi yang berkembang 
pesat, Divisi Marine Hull and Machinery PT 
Asuransi Central Asia (ACA) telah menjamin 20% 

dari total 13,000 unit kapal besi yang terdaftar di Dirjen 
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, 
Indonesia melalui perlindungan Asuransi Protection & 
Indemnity (P&I). 
 
APA ITU ASURANSI P&I? 
Asuransi P & I adalah produk asuransi yang melindungi 
pemilik kapal atas kemungkinan terjadinya tanggung 
jawab hukum pada pihak ketiga, kerugian pada harta 
benda milik pihak ketiga, luka badan dan meninggalnya 
awak kapal pada kapal sendiri dan kapal lain yang 
bertubrukan, kerusakan pada cargo, biaya penarikan 

kapal (wreck removal), biaya-biaya hukum dan 
pencemaran air laut (polusi) yang disebabkan oleh 
pengoperasian kapal. 
 
Kamis, 11 Oktober 2018 lalu, kegiatan training Marine 
Cargo diadakan di ACA Cabang Bekasi yang berlokasi di 
Komplek Mitra Bekasi Blok B No.5, Jl. Ir.H. Juanda 
No.151, Bekasi 17111. Peserta yang hadir berjumlah 9 
agen yang tergabung dari 5 agen Mitraca dan 4 agen 
konvensional dan oleh pembicara Bapak Hasudungan.  
Training ini diadakan bukan hanya sekedar sosialisasi 
materi namun juga sebagai sharing session untuk agen-
agen agar dapat memahami lebih dalam dan bagaimana 
mencari bisnis untuk marine cargo (asuransi rangka 
kapal). 

S 

INFO TRAINING 
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Kegiatan Training Agen di 
ACA Cabang Luar Kota 

 

 

Foto: training di ACA cabang Jember, 10 Oktober 2018 
 

 
alam agendanya, Agency Department kembali mengadakan sosialisasi program pengembangan dan pelatihan 
keagenan yang di laksanakan di beberapa cabang PT. Asuransi Central Asia. Target peserta diantaranya adalah 
para agen Mitraca/agen Konvensional/calon agen dan staff cabang ACA yang meliputi PIC/Marketing/Underwriting. 

 
Agenda kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya, sosialisasi program keagenan dan benefit 
mitraca, teknis operasional mobile marketing, tata cara pendaftaran menjadi agent, cara penginputan polis mobile 
marketing, tata cara pembayaran polis, download materi dan informasi keagenan, dan program Pelatihan “Proactive 
Relationship Selling”. 
  
Program Pelatihan “Proactive Relationship Selling” dirancang untuk satu (1) hari pelatihan dengan Neuro Linguistic 
Programming (NLP) dan Neuroscience sehingga mudah dipahami dan diingat peserta serta menggunakan konsep adult 
learning yang mengkombinasikan 60% praktek dan 40% teori, pemutaran Video, role Play dan diskusi kelompok juga 
presentasi. 

D 

INFO TRAINING 
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Tujuan diadakannya pelaksanaan program pengembangan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan produktifitas dan 
jumlah populasi agen di cabang serta meningkatkan kualitas pelayanan (service) di seluruh cabang ACA. 
 
Dibulan September dan Oktober lalu, kegiatan training program pengembangan dan pelatihan keagenan pelatihan 
“Proactive Relationship Selling” ini diadakan di beberapa kota diantaranya: 
  

 Tanggal 17 Oktober 2018 training diadakan di kantor ACA cabang Kupang dengan 1 orang agen/peserta  

 Rabu 10 Oktober 2018 training diadakan di ACA cabang Jember dengan dihadiri 5 agen/peserta.  

 Tanggal 3 – 4 Oktober 2018 training diadakan di kota Tegal dengan dihadiri 7 peserta agen yang berlokasi di 

kantor ACA cabang Tegal. 

 Jumat 28 September 2018 training diadakan di cabang Batam dengan dihadiri oleh 4 agen terdaftar. 

 Dan pada hari Kamis-Jumat, 20 – 21 September 2018, training kembali diadakan di cabang Padang dengan 

dihadiri oleh 9 agen terdaftar. 

 
          Foto: training di ACA cabang Batam, 29 September 2018   Foto: training di ACA cabang Kupang, 17 Oktober 2018 

 

 
 Foto: training di ACA cabang Tegal, 4 Oktober 2018   Foto: training di ACA cabang Padang, 20 September 2018 

 
Nantikan kehadiran kami berikutnya di kota Anda! 
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Tips Mengemudi Saat Hujan 
 

 

 
 
 

ujan sudah mulai mengguyur sejumlah wilayah di 
Indonesia. Bagi para pengendara mobil maupun 
sepeda motor ada baiknya selalu waspada dan 

berhati-hati saat bepergian. 
 
Berkendara dalam kondisi hujan haruslah bersabar dan 
tenang. Sebab, tak sedikit pengendara akan cemas 
begitu hujan turun. 
 
5 Tips Mengemudi Saat Hujan 
 
1. Berpikir 
Ketika hujan turun, banyak pengendara justru 
mengemudi tanpa sadar. Maksudnya, mereka 
mengemudi tanpa memikirkan adanya perbedaan 
kondisi lalu lintas karena cuaca.  
 
Ketika kondisi cuaca kurang ideal untuk mengemudi, ada 
baiknya pengendara harus tetap waspada dan fokus 
pada apa yang terjadi di sekitar mereka. 
 
2. Nyalakan lampu depan 
Hampir semua negara di dunia membuat regulasi agar 
lampu depan menyala terlebih jika jarak pandang Anda 
terganggu. Termasuk saat hujan.  
Namun selain lampu depan, ada baiknya wiper dan ban 
diperiksa terlebih dahulu agar berfungsi dengan baik. 

3. Hindari Hydroplanning 
Istilah yang juga disebut aquaplaning ini memang kerap 
ditemui ketika hujan. Jika mobil dikendarai dengan 
kecepatan tertentu saat jalanan basah, maka ban bisa 
mengambang bahkan tidak menyentuh permukaan jalan 
karena ban tak mampu membelah air. Biasanya, 
terjadinya hyrdroplanning lantaran kecepatan mobil bisa 
lebih dari 35 mil per jam. Adapun jika terjadi hydroplaning 
maka kurangi kecepatan secara perlahan dan arahkan 
lingkar kemudi hingga lurus kembali. 
 
4. Jangan menggunakan cruise control 
Jangan berpikir saat kondisi jalanan basah, 
menggunakan cruise control adalah hal yang tepat 
karena mampu mengatur kecepatan dengan stabil. 
Sebaliknya, kemungkinan yang terjadi adalah 
hydroplaning sehingga laju mobil justru akan lebih cepat 
dan bukan tak mungkin akan hilang kendali. 
 
5. Kurangi Kecepatan 
Batas kecepatan memang dirancang agar pengendara 
mampu melaju secara ideal. Jika memahami batas 
kecepatan maka Anda akan lebih paham kondisi lalu litas 
dan juga visibilitas yang baik. Terlebih jalur yang ada lalui 
saat hujan bukanlah jalanan biasa yang ada lewati, maka 
ada baiknya melaju secara perlahan agar sampai 
selamat sampai tujuan. Dari berbagai sumber.

 

H 

TIPS & INFO 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://rajakirim.co.id/tips-aman-berkendara-mobil-saat-hujan/&psig=AOvVaw0D3iCqwuSZ4mPaIdNkDldW&ust=1540880748759262
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   WISH YOU ALL THE BEST 

 
 

NO NAMA AGEN CABANG DOB  NO NAMA AGEN CABANG DOB 

1 INDRA SAMANO BEKASI 21 Nov  38 SOPAR SITORUS KELAPA GADING 29 Nov 

2 SUHANDA BINTARO 11 Nov  39 NOVRIANDI LAMPUNG 2 Nov 

3 SONG BOY ANTONIUS BINTARO 19 Nov  40 AINUM MARDYAH LATUMENTEN 5 Nov 

4 EDI SUHAEDI BINTARO 22 Nov  41 NELLY KURNIAWATY LATUMENTEN 27 Nov 

5 EVIE NOVIANDARI BINTARO 28 Nov  42 EFENDI MALANG 1 Nov 

6 HAIRO BOGOR 8 Nov  43 VICTOR NATALIA NOVIANA MALANG 7 Nov 

7 SUSY DUTA MERLIN 9 Nov  44 ANGGARANI NOVARIANDY PALEMBANG 21 Nov 

8 NANCY LIE DUTA MERLIN 29 Nov  45 SUNARIO PONDOK INDAH 2 Nov 

9 FARIDAH HO 10 Nov  46 HANUM PONDOK INDAH 8 Nov 

10 RIKWAN HO 10 Nov  47 FERRY YUSUF ALAYDRUS PONDOK INDAH 25 Nov 

11 NOVIASARI HO 11 Nov  48 VEMBRIA ANGGIAWATI PURI INDAH 19 Nov 

12 NOVRI KURNIAWAN HO 17 Nov  49 ANTONIUS JUSUF WIBOWO SEMARANG 25 Nov 

13 HADI NOVRIZAL HO 19 Nov  50 YEYE SUSILOWATI SEMARANG 29 Nov 

14 KARTA WINATA HO 20 Nov  51 MOCHAMMAD YUNUS SURABAYA 2 1 Nov 

15 BENEDICTUS FACTA GANESA HO 27 Nov  52 DEDY SETIO TANGERANG 1 Nov 

16 ANDREAS HERRY SUPRIATNA HO 29 Nov  53 TAN CENDRI TANIMENA TANGERANG 3 Nov 

17 NOVI TRIANTI JAMBI 14 Nov  54 JEFFRY OLIVER AMERSON AMBARITA TANGERANG 8 Nov 

18 T STEVANUS MUDJIANTO JATINEGARA 11 Nov  55 LUELLA VIDYA TANGERANG 9 Nov 

19 THEODORUS PANGKEREGO JATINEGARA 17 Nov  56 MARIA ISWIANTI TANGERANG 9 Nov 

20 GARUMI JATINEGARA 23 Nov  57 ANDRI WIDJAJA PANGESTU TANGERANG 9 Nov 

21 ELFRINA PURBA JATINEGARA 27 Nov  58 DADIO SATRIO TANGERANG 10 Nov 

22 BAGUS RISKIANTO JEMBER 30 Nov  59 JEFFRI WIJAYA TANGERANG 16 Nov 

23 BILIANI SALIM KCK 2 Nov  60 PRASADJA WONOSETIKO TANGERANG 17 Nov 

24 ROBERT WIHARJA KCK 26 Nov  61 EKO SRI NURYATI TANGERANG 18 Nov 

25 CAROLINE KWA KCK 26 Nov  62 MINARNI TANGERANG 18 Nov 

26 KHENNY NOVIANTA KCK 27 Nov  63 SUJETY FATMA TANGERANG 19 Nov 

27 SUYANA KELAPA GADING 2 Nov  64 GUNARTI KARIM TANGERANG 19 Nov 

28 LENY KELAPA GADING 11 Nov  65 TRIS MARDIANA TANGERANG 22 Nov 

29 MUHAMMAD PANDU KELAPA GADING 12 Nov  66 FRANKLIN TANAKA TANGERANG 24 Nov 

30 HADI SANTOSO KELAPA GADING 13 Nov  67 BOBBY TANGERANG 24 Nov 

31 MARKUS SIMAMORA KELAPA GADING 14 Nov  68 ELSYE IRNAWAN TANGERANG 25 Nov 

32 RANDY RISTANTO KELAPA GADING 17 Nov  69 YANNI HALIM SURJANA TANGERANG 25 Nov 

33 FENDIE WINATA KELAPA GADING 17 Nov  70 HARMIZA, SE TANGERANG 26 Nov 

34 STEFANUS FRANKY KAMAJAYA KELAPA GADING 19 Nov  71 SYLVIA RIANAWATI DRAJATI TANGERANG 26 Nov 

35 WIRJA TANJUNG WIDJAJA KELAPA GADING 23 Nov  72 ROSALINAH TANGERANG 28 Nov 

36 KARINI WINARSIH KELAPA GADING 24 Nov  73 KHO TIONG TJWI TIANG BENDERA 14 Nov 

37 IRENE SAGITHA LIMANDA KELAPA GADING 28 Nov       

 
 
 
 

ULANG TAHUN AGEN 

Happy 
Birthday 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii8YzQwJ7eAhVHK48KHa2rAcEQjRx6BAgBEAU&url=https://pantip.com/topic/31429902&psig=AOvVaw3lGSrQ4o6Ap33_FUHly5wH&ust=1540450678604041
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cainsuranceQUOTE OF THE DAY 
 

Halo Sahabat Mitraca! 
Jangan pernah menyerah, lakukan apa yang bisa kita lakukan agar dapat terus berubah menjadi lebih baik! 

 
Selalu persiapkan semua. 
Jika #RisikoACAins aja 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


