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Sertifikat AAUI Bagi Agen ACA 

 

sosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) 
merupakan lembaga yang ditugaskan atau 
didelegasikan OJK (UU No.40 tahun 2014 pasal 69 

ayat 1) dalam rangka pengaturan dan/atau pengawasan 
usaha perasuransian.Dan mengacu pada PMK No.152 
tahun 2012 dan POJK No.02 tahun 2014 pasal 66 ayat (3) 
yang berbunyi “Perusahaan Asuransi dilarang 
mempekerjakan agen asuransi yang tidak memiliki 
sertifikat keagenan dari asosiasi perusahaan asuransi 
sejenis”, AAUI merupakan lembaga yang dapat 
melakukan sertifikasi keagenan. 
 
Jika selama ini AAUI melakukan sertifikasi agen asuransi 
umum dengan melakukan pertemuan tatap muka dalam 
bentuk workshop keagenan dan ujian keagenan, maka 
sejak April 2018 lalu AAUI meluncurkan program 
berbasis online yang disebut AAUI E-Certification, yaitu 
program resmi sebagai sertifikasi agen secara digital 
guna membantu agen untuk ujian sertifikasi AAUI.  
 
Tujuan dari AAUI E-Certification ini adalah untuk 
mempermudah agen dalam mendapatkan lisensi AAUI 
karena proses ujian dapat dilakukan dimanapun dan 
kapanpun melalui aplikasi online. Saat ini, aplikasi AAUI 
E-Certifiation dapat di download pada smartphone 
berbasis Android dan iOS. Dan untuk mendapatkan akses 
login (user id) aplikasi, agen harus mendaftarkan diri ke 
perusahaan asuransi dimana agen tersebut terdaftar. 
Pada aplikasi tersebut juga berisi materi dan soal-soal 
latihan, yang dapat dipahami dan dipelajari sebelum 
agen mengikuti ujian e-certification. 
 
Siapa yang harus mengikuti ujian AAUI secara digital? 
1. Agen yang lisensi AAUI nya sudah jatuh tempo lebih 

dari 6 bulan (SE.No.41/AAUI/2018). 

2. Calon agen yang ingin mendaftarkan diri ke 

perusahaan asuransi. 

Masa berlaku kartu lisensi AAUI adalah 2 tahun. 
Sedangkan untuk masa berlaku kartu AAUI yang telah 
jatuh tempo kurang dari 6 bulan, agen yang 
bersangkutan hanya perlu melakukan perpanjangan 
masa kartu ke AAUI tanpa harus mengikuti ujian secara 
digital. 
 

 
Bagaimana cara mengikuti ujian AAUI? 
1. Pihak cabang mendaftarkan agen atau calon agen ke 

admin perusahaan guna mendapatkan username 

dan password untuk login aplikasi AAUI E-

Certification. 

2. Saat sedang berlangsungnya ujian, agen dilarang 

menutup aplikasi.  

3. Agen atau calon agen mengerjakan 100 soal dengan 

waktu 90 menit. Peserta dinyatakan lulus ujian 

apabila nilai yang diperoleh adalah 60 atau lebih. 

4. Agen atau calon agen yang dinyatakan lulus, akan 

diminta untuk selfie setelah ujian selesai sebagai 

tampilan foto di kartu AAUI digital. 

Sejak peluncuran AAUI E-Certification diberlakukan, 
berdasarkan data keagenan di Agency Department 
menunjukan bahwa terdapat peningkatan jumlah agen 
ACA yang telah memiliki lisensi AAUI yaitu kurang lebih 
sebanyak 500 agen. Dan sampai dengan saat ini, 
terdapat lebih dari 1990 agen ACA status active yang 
telah memiliki lisensi AAUI.  
 
PT. Asuransi Central Asia merupakan perusahaan 
asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otorisasi 
Jasa Keuangan (OJK), oleh karenanya kami berkomitmen 
untuk tetap menjadikan semua agen yang terdaftar di 
ACA menjadi agen yang diakui oleh pemerintah dengan 
memiliki lisensi AAUI.  
Informasi perihal AAUI dapat diunduh oleh agen pada 
web mitraca www.mitraca.co.id kolom materi agen. 
 

A 
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OJK MENERTIBKAN 
AGEN ASURANSI YANG 
TIDAK TERDAFTAR DAN 
PERUSAHAAN PIALANG 
ASURANSI YANG TIDAK 

BERIZIN 
 
29 November 2018  

toritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah 
menertibkan perusahaan-perusahaan yang 
melakukan kegiatan keperantaraan dan/atau 

pemasaran produk asuransi namun belum terdaftar atau 
belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan 
perundang- undangan yang berlaku. Langkah tegas ini 
dilakukan sebagai upaya perlindungan bagi konsumen 
asuransi dan menciptakan pasar asuransi yang tertib dan 
kompetitif. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
Tentang Perasuransian, masyarakat dapat membeli 
produk asuransi melalui perusahaan pialang asuransi 
maupun agen asuransi atau pihak lain yang telah 
menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan 
memenuhi beberapa persyaratan. Perusahaan pialang 
asuransi yang mewakili pemegang polis wajib terlebih 
dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK. Bagi agen 
asuransi perorangan dan agen asuransi Berbadan 
Hukum (Perusahaan Agen) harus terdaftar terlebih 
dahulu di OJK agar dapat bertindak mewakili 
Penanggung dalam memasarkan produk asuransi. 
Pendaftaran agen asuransi perorangan dilakukan 
melalui asosiasi perasuransian terkait dan selanjutnya 
pihak asosiasi wajib melaporkan daftar agen kepada OJK 
setiap triwulan. 
 
Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, agen asuransi 
perorangan dan agen asuransi Berbadan Hukum dapat 
melakukan kerjasama keagenan dengan 1 (satu) 
Perusahaan Asuransi Umum, 1 (satu) Perusahaan 
Asuransi Umum Syariah, 1 (satu) Perusahaan Asuransi 
Jiwa dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.  

 

 
Dengan demikian, Agen Asuransi dilarang melakukan 
kerjasama keagenan dengan lebih dari Perusahaan 
Asuransi sejenis. Untuk dapat melakukan kegiatan 
konsultasi kebutuhan asuransi dan/atau keperantaraan 
penutupan asuransi kepada calon pemegang polis dan 
agar dapat menempatkan asuransi ke perusahaan 
asuransi sesuai kebutuhan calon pemegang polis, agen 
asuransi Berbadan Hukum dapat mengajukan izin usaha 
sebagai Perusahaan Pialang Asuransi. 
 
OJK telah berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan 
perasuransian untuk memastikan perusahaan asuransi, 
perusahaan pialang asuransi, agen asuransi perorangan, 
dan agen asuransi Berbadan Hukum dapat mematuhi 
ketentuan perundang undangan dalam melakukan 
kegiatannya. Pada kegiatan market survailance yang 
dilakukan OJK, masih banyak ditemukan Agen Asuransi 
melakukan kegiatan konsultasi dan/atau keperantaraan 
penutupan asuransi dengan mewakili lebih dari 1 (satu) 
perusahaan asuransi sejenis. Untuk itu, OJK telah 
mengundang sejumlah pihak yang ditengarai melakukan 
kegiatan sebagai  
 
Agen Asuransi, baik perorangan maupun Badan Hukum, 
namun tidak terdaftar di OJK dan juga pihak-pihak yang 
ditengarai melakukan kegiatan sebagai perusahaan 
pialang asuransi namun tidak memiliki izin OJK. OJK juga 
menghimbau kepada masyarakat agar selalu 
menggunakan jasa Perusahaan Pialang Asuransi yang 
telah memiliki izin dari OJK, Perusahaan Agen Asuransi 
yang telah terdaftar di OJK, Agen Asuransi yang memiliki 
sertifikat sebagai agen asuransi dan terdaftar pada 
asosiasi perusahaan asuransi. Daftar Perusahaan Pialang 
Asuransi dan Perusahaan Agen Asuransi dapat dilihat di 
website OJK www.ojk.go.id. Perusahaan Asuransi juga 
diminta untuk menertibkan kembali kerjasamanya 
dengan Agen Asuransi yang belum terdaftar pada 
asosiasi maupun OJK dan dengan Perusahaan Pialang 
Asuransi yang belum berizin dari OJK. 
 
Menyikapi perkembangan pemasaran asuransi melalui 
saluran elektronik, OJK juga sedang mengkaji aktivitas-
aktivitas pemasaran produk asuransi melalui saluran 
elektronik baik yang dilakukan perusahaan 
perasuransian maupun perusahaan teknologi untuk 
memastikan aktivitas tersebut sejalan dengan peraturan 
perundangan dan konsumen asuransi terlindungi. Dari 

berbagai sumber. 

O 

BERITA UTAMA 



4 | P a g e  

 

 
 

 

Liburan Natal & Tahun Baru Diprediksi 
Dongkrak Pendapatan Asuransi 

Perjalanan 
 

 
iburan Natal dan Tahun Baru diprediksi akan 
memberikan kontribusi besar terhadap 
pendapatan premi produk asuransi perjalanan. 

 
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 
(AAUI), Dody Achmad Sudyar Dalimunthe 
memperkirakan liburan Natal dan Tahun Baru akan 
mendongkrak pertumbuhan premi asuransi perjalanan 
hingga dua kali lipat. Sayangnya, AAUI belum memiliki 
data mengenai kontribusi pendapatan premi dari sektor 
ini terhadap industri. 
 
Dody menjelaskan saat ini beberapa perusahaan 
asuransi telah memodifikasi proteksi yang diberikan 
pada asuransi perjalanan, seperti penambahan 
perlindungan terhadap risiko kehilangan bagasi dan 
keterlambatan pesawat. 
“Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa masa 
liburan memang terjadi peningkatan premi produk-
produk asuransi tersebut,” kata Dody. 
 
Dody mengatakan dengan sejumlah modifikasi tersebut, 
minat masyarakat untuk berasuransi perjalanan kian 
bertambah, terlebih dengan penjualan melalui digital 
platform, turut memudahkan nasabah dalam memiliki 
asuransi. 
Dody optimistis asuransi travel tumbuh tahun depan 
melihat perusahaan asuransi yang makin kreatif dalam 
membuat produk asuransi serta pengoptimalan 
distribusi channel termasuk digital. 
 
“Perusahaan asuransi akan banyak main di travel 
insurance karena risiko relatif terkendali, nilai 
pertanggungan tidak terlalu besar. Tinggal yang perlu 
diantisipasi nanti adalah fraudnya,” ucap Dody. 
 
Dody mengungkapkan meski distribusi lewat digital 
memudahkan pemasaran, akan tetapi saluran ini juga  

Foto: person standing beside the luggage bags 

 
berpotensi menimbulkan fraud jika salah dalam memilih 
segmen pasar. 
 
“Fraud potensinya tinggi dalam pemasaran digital, untuk 
itu perlu antisipasi segmen pasar gang tepat agar 
efisien,” ucap Dody. Dari berbagai sumber. 
 

L 
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Perusahaan Asuransi Perlu Optimalkan 
Pemasaran Asuransi Perjalanan 

 

suransi perjalanan kian dibutuhkan seiring 
perubahan gaya hidup masyakat Indonesi dan 
beberapa faktor lainnya. Pengamat asuransi Irvan 

Rahardjo menilai, minat masyarakat Indonesia untuk 
mengikuti asuransi perjalanan kian bertambah seiring 
dengan sejumlah tragedi kecelakaan yang menimpa 
maskapai penerbangan. 
 
Dikatakan, jika sebelumnya masyarakat hanya ikut 
asuransi perjalanan wajib dari Jasa Raharja, sekarang 
bergeser dengan membeli polis asuransi perjalanan 
lainnya. “Dengan kejadian Lion Air dan lain-lain, 
kesadaran orang semakin besar untuk membeli asuransi 
di luar Jasa Raharja,” kata Irvan. 
 
Irvan menambahkan sejauh ini, selain Jasa Raharja, 
perusahaan asuransi yang bermain di sektor perjalanan 
masih sedikit. Mayoritas mereka yang bermain 
merupakan perusahaan asuransi asing atau join venture. 
Padahal, menurut Irvan, asuransi perjalanan memiliki 
prospek yang cerah, terlebih dengan adanya target 
kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri yang 
ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. 
 
Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pariwisata 
menargetkan 17 juta wisatawan mancanegara pada 
2018, meskipun berdasarkan data BPS jumlah kunjungan 
wisman ke Indonesia secara kumulatif pada Januari-Mei 
2018 baru mencapai 6,17 juta kunjungan. 
 
Adapun pada 2017 dari target 15 juta kunjungan wisman 
terealisasi 14,039 juta kunjungan atau sekitar 90%. 
“Asuransi perjalanan bagus karena wisatawan dalam dan 
luar negeri targetnya besar,” kata Irvan. 
 
Selain target wisatawan yang besar, lanjutnya, faktor lain 
yang membuat asuransi perjalanan perlu dimanfaatkan 
dengan baik adalah perubahan gaya hidup masyarakat 
Indonesia yang menjadikan liburan sebagai kebutuhan. 
 
Masyarakat Indonesia yang sekarang banyak dihuni oleh 
kaum milenial, kerap menghabiskan uang mereka untuk  

 
suatu hal yang bersifat sementara atau membeli barang 
yang tidak membutuhkan perawatan.    
“Orang sekarang kebutuhan hidupnya bergeser dari 
pengaturan keuangan kepada gaya hidup leisure atau 
mewah." 
 
Irvan mengungkapkan adapun tantangan yang harus 
dihadapi perusahaan asuransi dalam mengembangkan 
asuransi perjalanan adalah membuat produk yang 
sederhana dan mengoptimalkan pemasaran digital. 
“Tidak terbelit-belit dan mampu mengoptimalkan fungsi 

platform digital dalam memasarkannya,” ucapnya.  
Dari berbagai sumber. 

 

A 
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Aplikasi Canggih di Smartphone Untuk 
Pecinta Travelling 

 
 

 

 
 
 
 

alam sebuah perjalanan ke tempat-tempat yang 

baru dikunjungi pertama kali, maka persiapan 

yang dilakukan pastinya berbeda dengan ke 

tempat yang sudah pernah dikunjungi. Saat bertualang 

tapi Anda tidak terlalu menginginkan petualangan yang 

terlalu bebas seperti tersesat atau tiba-tiba merasa stres 

karena tidak tahu sedang berada di mana, maka itu 

saatnya Anda melengkapi aplikasi telepon genggam yang 

berguna selama perjalanan.  

Berikut aplikasi yang dapat Anda gunakan selama 

travelling. 

1. Safe Travel 

Pernah terbayang waktu kamu ada di lain benua dan 

kemudian kehilangan paspor? Tentu saja menjadi 

sebuah mimpi buruk di tengah perjalanan yang 

seharusnya menyenangkan. Jika belum mendapat 

informasi ini, saat ini Kementrian Luar Negeri Republik 

Indonesia telah memiliki aplikasi yang menyediakan 

segala informasi untuk WNI yang tinggal atau berlibur di 

luar negeri. Ketika paspormu sirna entah kemana, 

aplikasi ini menyediakan fitur layanan untuk 

mendapatkan dokumen pengganti dari KBRI. Beberapa 

informasi seperti perbedaan waktu, kuliner Indonesia 

yang terdapat di negara destinasi, dan beberapa 

pelayanan Kedutaan Besar Republik Indonesia. 

D 

TAHUKAH ANDA? 
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2. Wi-Fi Finder 

Saat ini kebanyakan kegiatan kita tidak ada yang tidak 

menggunakan koneksi internet. Blogger, freelancer, dan 

wisatawan yang tengah bepergian, kita semua 

beraktifitas dengan koneksi internet. Aplikasi Wi-Fi 

Finder gratis untuk perangkat seluler iOS dan Android, 

dapat dengan mudah membantu Anda untuk 

menemukan semua hotspot Wi-Fi terdekat pada peta 

yang terdapat di dalamnya. Wi-Fi Finder juga memiliki 

radar yang dapat menunjukkan koneksi Wi-Fi khusus 

yang paling dekat dan terkuat di sekitar Anda. 

3. Kayak 

Aplikasi yang satu ini mengumpulkan penawaran tiket 

pesawat dari beragam situs travel. Hasil pencarian dari 

aplikasi ini tidak hanya memberikan perbandingan harga 

dan ketersediaan tiket penerbangan, tapi juga 

perbandingan harga persewaan mobil dan juga 

penginapan. Informasi tentang akomodasi yang 

dibutuhkan selama perjalanan tidak ketinggalan. Kayak 

juga memiliki fitur bernama ‘Hotels Near Me’ dan akan 

memberikan hasil pilihan hotel yang terdekat dari 

lokasimu. 

4. Duo Lingo 

Berbincang-bincang dengan penduduk lokal memang 

menyenangkan ketika kamu traveling. Tapi, 

perbincangan ini akan menjadi sedikit tersendat apabila 

bahasa di negara destinasimu tidak kamu pahami. Untuk 

menyikapi hal seperti ini, kamu bisa menggunakan Duo 

Lingo. Duo lingo adalah aplikasi untuk mempelajari 

bahasa asing dengan mudah dan menyenangkan. User 

interface yang simpel dan serasa bermain game akan 

membuat proses belajar bahasa asingmu 

menyenangkan. Selain itu, terdapat 23 bahasa yang 

dapat kamu pelajari. Di antaranya adalah bahasa 

Jerman, Spanyol, Vietnam, dan beberapa bahasa asing 

lainnya. 

5. Yelp 

Suka datang ke tempat-tempat asing yang baru dan 

menjelajah seluk beluk kota itu? Satu hari penuh 

menjelajah sudut kota, pasti memerlukan beristirahat di  

 

 

suatu tempat dan mengisi perut. Bisa jadi Yelp adalah 

aplikasi yang cocok buat kamu. Yelp adalah aplikasi yang 

menyediakan informasi tentang kuliner di sekitarmu 

atau beberapa tempat makan yang direkomendasikan. 

Tempat-tempat yang ada dalam rekomendasi yelp 

tentunya telah mendapatkan review dan diberi rating. 

Sehingga kamu tidak akan terjebak dan tertipu rasa yang 

ditawarkan pada tempat makan tersebut. 

Selain itu, jangan lupa selalu lindungi diri Anda pada saat 

traveling dengan produk asuransi travelsafe dari ACA. 

Anda akan diberikan perlindungan terhadap risiko 

kematian, penggantian atas biaya medis yang 

dikeluarkan selama perjalanan, penggantian sesuai 

dengan nilaisebenarnya atas bagasi dan barang-barang 

pribadi dalam koper yang hilang atau rusak.  

Ada pula santunan tunai sebesar US$50 untuk setiap 12 

jam penundaan penerbangan, tanggung jawab hokum 

saat bepergian keluarnegeri, dan berbagai keuntungan 

lainnya. Travel insurance ACA bahkan juga mengganti 

biaya perjalanan dan akomodasi yang sudah dibayarkan, 

tetapi tidak dapat digunakan atau tidak tergantikan. 

TAHUKAH ANDA? 
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Kegiatan Training Agen ACA Cabang 
Tangerang 

 
 

 
 

Foto: Training Sosialisasi Program Keagenan Mitraca 2018, ACA Tangerang 

 
 
 

amis, 22 November 2018 lalu, Agency 

Department mengadakan training untuk 

agen di kantor ACA cabang Tangerang yang 

berlokasi di Jln. Merdeka No.296 A-B, Tangerang. 

Adapun kegiatan ini dilakukan untuk sosialisasi 

Program Keagenan Mitraca 2019 yang dibawakan 

oleh team Agency dengan pembicara Bapak Budi 

Kartiyasa Hendra. Training ini dihadiri oleh 23 

peserta agen Mitraca. 

 

Informasi materi presentasi yang disampaikan 

perihal Program Keagenan Mitraca 2019 ini, 

umumnya mendapat tanggapan yang positif dari semua peserta yang hadir. Hal ini dikarenakan bahwa Mitraca 

memberikan perubahan baru perihal program keagenan Mitraca 2019 yang akan memberikan banyak keuntungan untuk 

para agennya. Hal ini pun tidak luput dari apreasi & kinerja yang diberikan oleh PT Asuransi Central Asia untuk para 

agennya. Sukses untuk kita semua!  

 

K 

TRAINING MITRACA 
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TIPS RENCANAKAN LIBURAN AKHIR 

TAHUN 
 

 
 
 

emasuki akhir tahun, banyak wisatawan yang 

mulai merencanakan liburan. Apalagi bagi 

mereka yang sudah berkeluarga. Momen 

kebersamaan bersama anak harus disiapkan dengan sangat 

baik. Entah dari destinasi wisata, tiket transportasi atau 

akomodasi. Banyak orang yang less preparation saat 

berlibur. Padahal, liburan boleh seru-seruan, tapi jangan 

lupa untuk tetap memperhatikan faktor keamanan dan juga 

kenyamanan.  

So, apa saja yang harus disiapkan menjelang liburan akhir 

tahun nanti? 

 

 

 

1. Rencanakan minimal 3 bulan sebelum liburan 

Selama tiga bulan sebelum hari H, manfaatkan waktu untuk 

mencari tahu kemana Anda akan pergi. Akan lebih baik jika 

diskusi ini dilakukan bersama keluarga. Usahakan untuk 

mencari tahu informasi dari dua sisi. Maksudnya adalah 

bukan hanya keindahan yang menjadi pertimbangan utama. 

Tapi juga faktor-faktor alam yang kemungkinan terjadi. 

Seperti apakah tempat tersebut rawan longsor, akses jalan 
dan juga akomodasi. 

 

2. Pantau harga tiket 

Jika Anda berencana pergi menggunakan transportasi umum 

seperti pesawat dan juga kereta api, pantau harga tiket atau 

jika perlu booking segera. Biasanya harga tiket akan 

mengalami kelonjakan atau justru Sold Out jika Anda 

memesan secara mendadak. 

 

 

 

 3. Cari Informasi Penginapan 

M 

TIPS & INFO 
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Informasi penginapan ini dapat Anda peroleh melalui 

website atau juga teman. Cek Review hotel sebelum Anda 

booking.  

Beberapa kesalahan saat memilih penginapan adalah 

kesalahan mengatur jadwal. Jangan sampai impian untuk 

langsung segera istirahat saat baru tiba, lenyap begitu saja 
setelah Anda datang terlalu awal sebelum jadwal check in. 

Kesalahan ke dua yang mungkin terjadi adalah karena 

kurang teliti. Jika Anda membaca ulasan hotel yang 

mengatakan berlokasi di pusat kota, usahakan untuk 

mengeceknya secara pribadi. Anda bisa mengeceknya di 

google map dan melihat apakah hotel benar-benar dekat 

dengan berbagai fasilitas atau tidak. Beberapa hotel 

mengatakan mereka berada di pusat kota. Tapi ternyata, dia 

sejauh 2 jam dari bandara dan fasilitas yang ada. Alhasil 

Anda harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 

berpergian. 

Kesalahan ke tiga adalah teriming-iming oleh “low price” 

dan diskon. Banyak wisatawan yang langsung saja memesan 

hotel pada saat melihat ada potongan harga. Tapi bisa jadi 

di hotel lain yang memiliki fasilitas kurang lebih sama 

mempunyai harga yang lebih murah. So, di amati dulu ya 
semua. 

 

4. Mengatur Budged 

Well, jika tempat wisata sudah dipilih dan akomodasi sudah 

fix, saatnya untuk mengatur keuangan.  Lebih baik untuk 

membawa uang cadangan. Karena biasanya, selama 

berwisata kita akan tergiur membeli pernak-pernik atau 

sekedar membeli makanan kecil. Tips ke dua adalah bawa 

uang cash aja ya. Hal ini akan memudahkan Anda 

melakukan transaksi di daerah yang kemungkinan tidak 
menyediakan transaksi kredit. 

 

 

5. Menyusun Itenary 

Nah! Hal ini wajib dilakukan jika ingin waktu liburan Anda 

lebih efektif. Atur jadwal jam berapa dan kemana saja Anda 

akan berkunjung. Dengan mengatur schedule, Anda akan 
terbebas dari kemungkinan pindah tidur saja.  

 

6. Hafalkan lokasi rumah sakit atau pihak keamanan 

terdekat 

Yah... kita semua tidak pernah berharap hal buruk akan 

terjadi. Tapi alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan 

semuanya dengan matang. Contoh kecil adalah dengan 

mengingat lokasi rumah sakit atau kantor polisi terdekat. 

Jadi, jika mungkin ada luka kecil atau membutuhkan 

bantuan Anda langsung tahu kemana Anda harus pergi. 

Hal kedua adalah dengan meminta si kecil menghafal nomor 

telfon atau alamat rumah. Sekali lagi bukan berharap hal 

buruk menghampiri, jika saja si kecil tiba-tiba "ingin jalan-

jalan sendiri *baca nyasar" dia bisa memberikan informasi 

orang tuanya saat bersama petugas. Ajarkan dia untuk tidak 

percaya pada siapapun dan langsung menhampiri petugas 

atau security jika dia terlepas dari pantauan Anda. Tapi mom 

and daddy, pliss jangan sampai hal ini terjadi.  Dengan 

begitu, keamanan Anda dan keluarga akan lebih terjamin. 

 

7. Jaga Kesehatan 

Perjalanan panjang dan melelahkan bisa membuat Anda 

tidak fit setelah sampai di tujuan. Padahal, Anda masih harus 

mendaki, berenang atau berbelanja. Untuk menghalau hal 

tersebut terjadi, jaga kesehatan dengan baik. Perbanyak 

minum air putih dan juga fitamin. Hati-hati saat makan 

makanan baru, pun jika itu menggiurkan dan terlihat unik, 

tanya dulu komposisinya. Siapa tahu Anda punya alergi dan 

atau membuat Anda sakit perut. Siapkan selalu cairan 

pencuci tangan. Lebih bersih lebih sehat kan? 

Oke, semua persiapan bisa mulai dilakukan hari ini. 

Berwisatalah bersama orang-orang yang Anda cintai agar 

Quality time yang dibangun semakin berkesan. Dari Berbagai 

Sumber. 
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Jangan Asal Gas, Begini Teknik 
Menerobos Genangan 

Foto: Genangan air di daerah Kelapa Gading 

ujan deras mulai sering datang dalam beberapa 
waktu belakangan. Dampaknya beberapa ruas 
jalan mulai menggenang. Meski cenderung lebih 

aman, pengendara mobil perlu tetap berhati-hati saat 
hendak menerobos genangan air yang cukup tinggi. 

Senior Instructor Safety Defensive Consultant Indonesia 
(SDCI), Sony Susmana menjelaskan setidaknya ada 
beberapa pertimbangan dan cara yang bisa dilakukan 
pengemudi jika memutuskan menerobos genangan air 
yang cukup tinggi. 

Dia menjelaskan secara umum, prinsipnya sebelum 
menerabas genangan air pengemudi harus bisa 
memperkirakan seberapa dalam genangan yang akan 
dihadapi. Jika sudah merasa tinggi genangan lebih dari 
setengah diameter ban sebaiknya cari alternatif jalan 
lain.  "Tinggi genangan air maksimal setengah tinggi 
velg. Hal ini untuk memastikan filter udara tidak 
kemasukan air. Kalau sampai filter udara terendam itu 
bisa menyebabkan water hammer. Water hammer itu 
kondisi air masuk ke ruang pembakaran dan tentunya 
bisa merusak mesin," terangnya. 

Setelah memastikan tinggi genangan tidak melewati 
batas toleransi dan hendak menerabas genangan, 
pengendara sebaiknya menjauhi tepian jalan untuk 
menghindari selokan ataupun trotoar yang mungkin 
tidak terlihat karena tertutup air. "Kalau genangan sudah 
menutupi trotoar, jadikan benda statis seperti pohon, 

tiang listrik, rambu lalu lintas, dan lain-lain sebagai titik 
patokan arah jalan," tambah Sony lagi. 

Selain itu dia juga mengingatkan untuk melaju dengan 
kecepatan rendah dan gunakan gigi kecil -- gigi satu pada 
transmisi manual dan 'L' pada transmisi otomatis-- saat 
menerabas jalan menggenang. Hindari juga posisi 
setengah kopling ataupun mengocok gas dalam 
genangan karena berpotensi menimbulkan gelombang 
atau riak air. 

 

Terakhir sesudah melalui daerah air menggenang, 
periksa kondisi rem tetap optimal dengan metode 
sederhana."Keluar dari genangan, jalankan kendaraan 
dengan kecepatan rendah, sekitar 5 km/jam, injak pedal 
rem berkali-kali untuk memastikan kondisinya prima," 
tambahnya lagi. Dari berbagai sumber. 

H 

TIPS & INFO 

https://www.mitraca.co.id/Product-Detail/Otomate
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NO NAMA AGEN CABANG TANGGAL 

LAHIR 

1 DERIFISNAR BEKASI 15 Des 

2 DRA. GUSTI AYU MADE TAPAWATI DENPASAR 17 Des 

3 YONATAN SETIAWAN DUTA MERLIN 10 Des 

4 RM INDRO SOECAHYO HO 5 Des 

5 LIOE SUSAN HERAWATI HO 11 Des 

6 INDRA GUNAWAN HO 28 Des 

7 DAHLIA AS JAMBI 19 Des 

8 MUHAMMAD KHAIRUL KARAWANG 20 Des 

9 YUSWANDY HALIM KELAPA GADING 16 Des 

10 BOEN LENA KELAPA GADING 16 Des 

11 VERONIKA SOERJADI KELAPA GADING 18 Des 

12 NATALINA NOOR MOEHIDIN KELAPA GADING 18 Des 

13 MICHAEL RADIUS KURNIAWAN PURI INDAH 11 Des 

14 EDY HANDAYA TANGERANG 2 Des 

15 ELLA NURLAILA TANGERANG 13 Des 

16 FRANSISCA PURWANTI CAHYANINGSI TANGERANG 15 Des 

17 ZUBAIDAH SJARIFUDDIN TANGERANG 19 Des 

18 JOHAN LUKITO TANGERANG 23 Des 

19 JEMMI TANGERANG 31 Des 

20 GOUW MARKUS WIJAYA TIANG BENDERA 12 Des 

AGEN ULANG TAHUN 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpwY3S4PbeAhVKQY8KHQ1LB9oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/286119382559617148/&psig=AOvVaw3Qk5HVPAzmztKuPon-839N&ust=1543480888288145
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwvYbbl_neAhXXc94KHXhaD18QjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/freepng/happybirthday_2048072.html&psig=AOvVaw1emEDCVCs94VIFLaeyOGss&ust=1543565687814629
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj90c2TiPneAhWE2LwKHShsCIcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pngmart.com/image/98081&psig=AOvVaw0zDQZmSq9qkgkPxDPWMzBm&ust=1543562364591733
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https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir3ZDY6-TeAhUPf30KHcP_BOMQjRx6BAgBEAU&url=http://svensexa-guiden.se/sa-malar-du-linjer-pa-fotbollsplaner/&psig=AOvVaw3AtD61PQBhP8MUrT-jmPnC&ust=1542867527915591
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir3ZDY6-TeAhUPf30KHcP_BOMQjRx6BAgBEAU&url=http://svensexa-guiden.se/sa-malar-du-linjer-pa-fotbollsplaner/&psig=AOvVaw3AtD61PQBhP8MUrT-jmPnC&ust=1542867527915591
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZsqC3ivneAhWBgrwKHYSdB3UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freepik.com/free-vector/3d-visual-desk-calendar_721042.htm&psig=AOvVaw3WZDO9_WOPR1axTgXgeWvc&ust=1543562778190349
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj90c2TiPneAhWE2LwKHShsCIcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pngmart.com/image/98081&psig=AOvVaw0zDQZmSq9qkgkPxDPWMzBm&ust=1543562364591733
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cainsuranceQUOTE OF THE DAY 
 

Halo Sahabat Mitraca! 
 
Waktu terus berjalan tanpa tombol "Pause".  
Kita harus bisa mengatur dan memanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak menyesal dikemudian hari. 
 
Selalu persiapkan semua. 
Jika #RisikoACAins aja 
 

 

MITRACA 


