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Managemen beserta Seluruh Staff ACA Insurance mengucapkan: 

"Selamat Natal 25 Desember 2018  

dan  

Selamat Tahun Baru 01 Januari 2019" 
 

“Natal membawa Damai, sukacita, pengharapan, dan berkat yang 

berkelimpahan, selalu menyertai keluarga dan pekerjaan kita sekalian". 

 
 

MITRACA 
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Sahabat Mitraca yang kami kasihi, 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat dan lindunganNya pada kita 

semua sehingga sampai dengan saat ini 

Mitraca terus berkiprah di dunia agency 

PT Asuransi Central Asia. 

 

Keberhasilan PT Asuransi Central Asia 

(ACA) sebagai salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang asuransi 

kerugian tidak terlepas dari peranan 

Anda - agen Mitraca yang merupakan 

ujung tombak dalam memasarkan 

produk-produk yang dihasilkan.  

 

Mitraca kini sudah memasuki usia 9 tahun tepatnya tanggal 14 November 2018 lalu. Dalam perjalanannya selama 9 

tahun ini, sudah banyak kemajuan yang telah kita capai seperti halnya, meningkatnya jumlah populasi agen Mitraca, 

kemajuan sistem aplikasi online Mobile Marketing, sistem pembayaran polis yang lebih memudahkan dengan berbasis 

premi on-line, serta system jaringan produksi yang terus meningkat. 

 

Memasuki tahun baru di 2019 ini, pastilah banyak sekali harapan dan mimpi yang ingin kita capai, dan kita pasti dapat 

meraihnya dengan kerja keras dan tindakan yang nyata. Detik berganti menjadi menit. Menit berlalu berganti menjadi 

jam. Waktu yang singkat seperti mimpi & semoga harapan ditahun 2019 ini akan lebih indah dibanding tahun yang lalu.  

 

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Team Agency Department, PT Asuransi Central Asia mengucapkan terima kasih 

atas kerjasama, dedikasi, bisnis dan loyalitas Anda - para agen Mitraca dalam mengembangkan bisnis bersama ACA 

serta memberikan perlindungan dan layanan kepada nasabah selama tahun 2018 ini. Kami sangat bangga dapat menjadi 

mitra dalam memberikan solusi terbaik bagi nasabah Anda. Kami percaya bahwa memasuki tahun 2019 akan menjadi 

tahun Kesuksesan untuk kita semua.  

 

Selamat Natal 2018 & Tahun Baru 2019. 

 

 

Salam Sukses, 

 

Team Agency Department 
 
 
 

KATA SAMBUTAN 

Foto: Team Agency Department  
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Potret Asuransi Umum 2018: Klaim 
Diproyeksi Naik Single Digit 

 
 

laim industri asuransi umum diproyeksi 
meningkat pada akhir 2018 yang didorong oleh 
sejumlah bencana besar sepanjang tahun ini.  

 
Dalam catatan Bisnis, sepanjang 2018, tiga bencana 
alam besar terjadi di Indonesia yakni gempa di 
Lombok, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, 
serta tsunami di Selat Sunda.Di samping itu, ada 
insiden kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh 
di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, pada 29 
Oktober 2018.  
 
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 
Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyatakan, 
berdasarkan data 3 tahun terakhir, klaim yang 
dibayarkan asuransi umum menunjukkan tren 
menurun. 
 
Data AAUI menunjukkan, klaim bruto pada 2017 
sebesar Rp27,65 triliun, lebih rendah dari klaim bruto 
pada 2016 sebesar Rp27,76 triliun dan pada 2015 
sebesar Rp28,50 triliun. Adapun klaim bruto hingga 
kuartal III/2018 sebesar Rp20,05 triliun. Dia 
memperkirakan ada peningkatan klaim yang 
dibayarkan pada akhir tahun ini dibandingkan dengan 
tahun lalu. Hal ini karena beberapa klaim gempa di 
Lombok dan Palu akan dibayarkan pada kuartal 
IV/2018. Sementara itu, bencana tsunami di Selat 
Sunda diperkirakan akan diselesaikan pada kuartal 
I/2019.  
 
Namun, nilai klaim yang dibayarkan pada kuartal ini 
belum dapat diketahui karena anggota AAUI baru akan 

menyampaikan data kuartal IV/2018 pada Februari 
2019. 
 
"Kami belum melihat angkanya karena data posisi Q4 
akan lengkap disampaikan anggota AAUI di bulan 
Februari 2019," katanya. Kendati terjadi peningkatan 
klaim yang dibayarkan pada akhir tahun ini, tetapi 
peningkatan klaim tidak terlalu besar. Dia 
memprediksi peningkatan klaim masih pada angka 
single digit, yakni kurang dari 5%.  
"Dengan asumsi tidak ada lonjakan paid [klaim 
dibayarkan] kecuali settlement klaim bencana Lombok 
dan Palu, kami memproyeksikan peningkatan klaim 
paid masih di bawah 5% dibandingkan akhir tahun 
2017," imbuhnya.  
 
Sementara itu, insiden kecelakaan pesawat Lion Air 
JT610 dinilai tidak signifikan memengaruhi 
peningkatan klaim asuransi umum pada akhir tahun 
ini.  
 
"Dengan penyelesaian aviation pun pertumbuhan 
klaim diperkirakan sekitar 5%," imbuhnya. 
Sebelumnya, dalam paparan insurance outlook 2019, 
Wakil Ketua sekaligus Ketua Bidang SDM dan Literasi 
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor 
mengatakan, klaim asuransi umum pada kuartal 
IV/2018 diperkirakan akan meningkat sehingga 
berpengaruh pada laba yang dibukukan. Peningkatan 
klaim didorong oleh klaim akibat gempa. Meski 
demikian, peningkatan klaim akibat gempa juga 
sangat dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing 
perusahaan asuransi umum terhadap retensi sendiri. 
 
Retensi sendiri merupakan jumlah risiko tertentu yang 
ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan tidak 
dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi.  
 
"Itu [peningkatan klaim] sangat tergantung dengan 
policy perusahaan asuransi itu," katanya. Dari berbagai 

sumber.

K 

BERITA ASURANSI 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi95sqwotHfAhVNfn0KHUKpDUcQjRx6BAgBEAU&url=https://myallisya.com/2015/01/14/bagaimana-supaya-klaim-asuransi-diterima-ini-caranya/&psig=AOvVaw1cQjzP_0Tv837MX18VGqFb&ust=1546592241358498
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Liburan Natal dan Tahun Baru, Asuransi 
Perjalanan Panen. 

 
 

Faktor Pendorong Pertumbuhan 
 

irektur 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 dibandingkan dengan hari biasa, 
didorong oleh nasbah yang berpergian 
untuk mengisi hari libur dan modifikasi 
produk. 
 
“Pengalaman yang ada menunjukan 
bahwa masa liburan memang terjadi 
peningkatan premi produk-produk 
asuransi tersebut,” kata Dody. 
 
Disamping itu, sambung Dody, jalur 
distribusi digital yang memudahkan pemasaran produk asuransi perjalanan, turut mendongkrak pertumbuhan premi 
asuransi perjalanan. 
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,” ucap Dody. 
 
Sementara itu, Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai, minat masyarakat Indonesia untuk mengikuti asuransi 
perjalanan kian bertambah seiring dengan sejumlah tragedi kecelakaan yang menimpa maskapai penerbangan. 
Dia mengatakan, jika sebelumnya masyarakat hanya ikut asuransi perjalanan wajib dari Jasa Raharja, sekarang 
bergeser dengan membeli polis asuransi perjalanan lainnya. 
 
“Kejadian Lion Air dan lain-lain, kesadaran orang semakin besar untuk membeli asuransi di luar Jasa Raharja,” kata 
Irvan. Faktor lain yang mendorong pertumbuhan premi, sambung Irvan, karena 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,” 
kata Irvan. Dari berbagai sumber. 

 

D 

BERITA ASURANSI 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxjPHIrL_fAhVJRY8KHX4dDHUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.angelmantoday.com/special-tips-for-travelling-families/&psig=AOvVaw02_GzEFVDWf8UiykVo8Lyi&ust=1545977320705830
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ebagai penghargaan atas kontribusi agen dalam penyampaian premi dalam satu tahun, maka MITRACA 
memberikan bonus perjalanan tahunan. Dasar dalam perhitungan target premi adalah total premi bruto (gross 
written premium) atas produksi pribadi dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

1. Polis dibukukan dan dilunasi dalam periode 14 November 2018 – 13 November 2019 
2. Berlaku untuk polis baru dan perpanjangan 
3. Claim ratio ≤ 35 % dari gross premi 
4. Perubahan terhadap nilai pertanggungan dan pembatalan diperhitungkan 
5. Pemenang mendapatkan paket wisata 
6. Reward tidak bisa diganti dengan uang tunai 
7. Jadwal keberangkatan ditentukan oleh perusahaan 
8. Tujuan wisata untuk periode 2019 adalah:  
 
 

TUJUAN WISATA PENCAPAIAN PREMI 

Yogyakarta 150 Juta 
Singapore - Malaysia 300 Juta 
Vietnam 400 Juta 
Korea 700 Juta 
Yunani 900 Juta 
United Kingdom 1,2 Milliar 

 
 
 

S 

MITRACA UPDATE 

MITRACA 

TRAVELING 

CONTEST 2019 

Bergabunglah 

Bersama Para 

Pememang! 

https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspu_o4ffaAhVEsY8KHR7oA-oQjRx6BAgBEAU&url=https://ja.pngtree.com/freepng/creative-creative-earths-surface-landmarks_1665757.html&psig=AOvVaw3c_ZYLBDKXdrzx653e6KP8&ust=1525925494882422
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB6Zf2ldHfAhWciXAKHcBYBF8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.alhambrachamber.org/articles/A0000376_auto-club-strong-dollar-leads-to-banner-year-for-travel/&psig=AOvVaw1iqxvrWPMaYAqeuxWydIH9&ust=1546589536359059
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Lakukan Ini Jika Mobil "Overheat" 
 
 

usim libur seperti sekarang ini biasanya banyak mobil yang mengalami overheat atau kondisi mesin 
menjadi panas karena ada komponen tidak bekerja normal. Faktor utama, bisa disebabkan oleh kipas 
radiator mati, dan lain sebagainya. 

 
Apabila mengalami kejadian 
seperti itu, menurut Suparna, 
Kepala Bengkel Auto2000 
Salemba, Jakarta Pusat, paling 
utama jangan panik dan segera 
membawa mobil ke tempat yang 
aman untuk mengecek ke bagian 
mesin. 
 
Menurut Suparna, usai itu 
pemilik mobil diperbolehkan 
untuk membuka kap mesin dan 
tunggu hingga 10-15 menit agar 
air di dalam radiator tidak panas 
lagi. Umumnya, mobil yang 
overheat akan kehabisan air di 
dalam radiator. 
 
Setelah itu, cek apakah air di 
dalam masih ada atau tidak, jika 
habis maka harus diisi lagi 
sampai benar-benar penuh. 
Kemudian periksa indikator pada 
meter cluster apakah masih 
menyala atau tidak. “Kalau 
masih ada atau habis bisa 
ditambahkan lagi sampai benar-
benar penuh.  
 
Setelah itu boleh menghidupkan mobil itu lagi sampai ke bengkel terdekat, kemudian diperiksa lebih lanjut lagi 
permasalahannya,” ujar Suparna kepada Kompas.com belum lama ini. 
 
Kepala Bengkel Auto2000 Grand Depok City, Deni Andrian juga mengatakan hal serupa. Menurut dia apabila tidak 
memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke bengkel terdekat, maka sebaiknya jangan dipaksa. 
“Kalau dipaksa, bisa berbahaya, komponen yang rusak menjadi lebih banyak lagi dari itu.  
Sebaiknya segera telepon bengkel terdekat," kata Deni kepada Kompas.com belum lama ini. Dari berbagai sumber. 

 

 

M 

TIPS & INFO 

acainsurance#OtomateForAll 
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ACA MOBILE (www.aca-mobile.com) 
 
 

Sebenarnya, Mobile Marketing 
bukanlah hal baru di Indonesia, 
karena mobile marketing sudah 
digunakan oleh banyak 
perusahaan. Meski di Indonesia 
tampaknya mobile marketing 
belum setenar di negara lain, 
namun tak berarti bidang ini 
tidak mampu memberikan 
keuntungan bagi para 
pemainnya.  
 

 
alah satu pemain bisnis mobile marketing dalam 
bidang Jasa Asuransi adalah PT Asuransi Central 
Asia (ACA). ACA memulai bisnis keagenannya 

secara Konvensional dimana agen harus datang ke 
cabang untuk meminta persetujuan dan penerbitan 
polis dengan menyerahkan dokumen pendukung. 
Zaman Now, ACA mulai merambah dan mengarah ke 
system digitalisasi. Dalam hal ini ACA memberikan 
fasilitas bagi para Agennya berupa mobile marketing 
yang disebut “ACA Mobile”  
 
Apakah yang di maksud dengan “ACA Mobile”? 
ACA Mobile merupakan sebuah aplikasi yang dimiliki 
oleh ACA yang diperuntukan untuk agen Mitraca yang 
terdaftar. Salah satu keuntungan menggunakan ACA 
Mobile adalah agen Mitraca dapat dengan mudah 
menginput/memproses polis nasabahnya langsung 
tanpa harus datang ke lokasi kantor cabang ACA. 
Hanya dengan bermodalkan internet dan 
HP/Laptop/Personal Computer, polis akan terbit 
dengan mudah kapan pun dan dimana pun. 
ACA Mobile sendiri bukanlah aplikasi baru, ACA 
Mobile sudah ada di ACA sejak tahun 2009. Saat 
pertama kali Launching, kebijakan penggunaan ACA 
Mobile hanya dapat diakses dan digunakan oleh agen  

 
Mitraca terpilih yang berada dibawah payung DIVISI 
Agency.  
Saat ini, ACA Mobile sudah dapat diakses oleh semua 
agen Mitraca yang terdaftar dan status active. ACA 
Mobile sendiri menganut sistem Cash Before Cover, 
yang mana sama halnya dengan Market Place dimana 
customer harus terlebih dahulu melakukan 
pembayaran sesuai dengan harga barang yang akan di 
beli, maka kemudian barang baru dapat di terima oleh 
customer. Sesuai dengan zamannya yaitu zaman 
digitalisasi, maka untuk polis asuransi yang diproses 
melalui ACA Mobile dan telah terbayarkan maka 
secara otomatis polis akan terbit dalam bentuk e-Polis 
(PDF) dan e-polis akan dikirim via email ke alamat 
email nasabah dan alamat email agen Mitraca. 
  
Bagaimana mendapatkan akses “ACA Mobile”? 
Untuk mendapatkan akses mobile marketing 
sangatlah mudah. Anda hanya dapat mendaftarkan 
diri menjadi AGEN MITRACA dengan mengunjungi 
kantor cabang ACA terdekat dengan domisili Anda. 
Apabila telah terdaftar maka anda akan mendapatkan 
username dan password sehingga dapat mengakses 
mobile marketing melalui www.aca-mobile.com. 
Sumber: IT Agency Department. 

S 

ACA MOBILE 

http://www.aca-mobile.com/
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Kegiatan Training Agen ACA  
Cabang Tiang Bendera & Latumenten 

 

 
Pada bulan Desember 2018 lalu, Agency mengadakan 
kegiatan training untuk agen-agen ACA active cabang 
Tiang Bendera dan Cabang Latumenten. Kegiatan 
training ini diadakan untuk sosialisasi Program 
Keagenan (Benefit Agent) agen Mitraca periode 2019 
dan training sosialisasi aplikasi Mobile Marketing.  
 
Kegiatan Training agen-agen cabang Tiang Bendera 
diadakan pada tanggal 4 Desember 2018 di Restoran 

Raja Kuring, Jakarta dan dihadiri oleh kurang lebih 80 
orang peserta agen Mitraca Cabang Tiang Bendera. 
Training dibawakan oleh marketing Mitraca, Bapak 
Wahyu Didik.  
 
Dan Kamis, 27 Desember 2018 lalau, kegiatan 
sosialisasi training untuk agen Latumenten diadakan di 
kantor ACA cabang Latumenten yang berlokasi di Jalan 
Prof.Dr. Latumenten No.28 A-C, Jakarta 11330.

TRAINING AGENT 

Foto: Training Agent Cabang Tiang Bendera, 4 Desember 2018 
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Peserta yang hadir berjumlah 7 orang yang 
merupakan agen-agen gabungan Mitraca dan 
Konvensional. 
 
Umumnya para agen yang hadir senang dengan 
diadakannya kegiatan training ini. Informasi yang 
disampaikan pun perihal Program Keagenan atau 
Benefit Mitraca 2019 ini memberikan tanggapan yang 
positif dari semua agen yang hadir. Salah satu nilai 
plusnya adalah adanya perubahan benefit untuk agen, 
dimana agen diberikan tambahan keuntungan 
khususnya agen Mitraca yang mengunakan aplikasi 
Mobile Marketing. 
 
Tidak hanya agen Mitraca, peserta yang hadir dimana 
sebelumnya terdaftar sebagai agen Konvensional, ikut 
termotivasi untuk mendaftar agar diberikan akses ke 

 
aplikasi Mobile Marketing sehingga agen ybs dapat 
menerbitkan polis penutupan nasabahnya dengan 
menggunakan aplikasi Mobile Marketing. 
 
Sesuai dengan Misi kami - Asuransi ACA yaitu dikenal 
sebagai perusahaan asuransi yang mampu 
memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada para 
nasabah maka program keagenan (Benefit) Mitraca 
2019 yang menguntungkan bagi agen ini, umumnya 
dilakukan dan diberikan oleh Agency Department 
sebagai apresiasi untuk agen-agen Mitraca yang telah 
setia bekerjasama dan mempercayakan asuransi 
nasabahnya terhadap PT Asuransi Central Asia.  
 
Bagaimana dengan Anda, Apakah Anda telah memiliki 
akses aplikasi Mobile Marketing? Dan bagaimana 
kegiatan training agen cabang di kota Anda?

Foto: Training Agent Cabang Latumenten, 27 Desember 2018 

TRAINING AGENT 
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 Do everything that you like  

      most in life. 

      May your Big Day be cheerful and  

      Happy!!! 

 Wish you all the best… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO NAMA CABANG DOB 
1 ARNANTO KARTAMIHARJA BANDUNG 5 Jan 
2 ASTUTI NUR DENPASAR 18 Jan 
3 MELIANA TJHIN HO 1 Jan 
4 ANDI DJAJA KCK 4 Jan 
5 WASTI ELISABET NATAR HO 10 Jan 
6 MARDINA HO 23 Jan 
7 CHAIRULLAH HO 27 Jan 
8 DRS. SETIADI HO 30 Jan 
9 KEVIN KELAPA GADING 4 Jan 

10 TIYONO SOESILO KELAPA GADING 5 Jan 
11 BUDI HERMANTO KELAPA GADING 11 Jan 
12 CATHERINE TAMIRA KELAPA GADING 20 Jan 
13 SYOFIANUDIN LATUMENTEN 1 Jan 
14 DRG. LANNY TJANDRA MAKASSAR 14 Jan 
15 ISMANTO PONDOK INDAH 4 Jan 
16 JERRY ANTHONYUS NG PONDOK INDAH 23 Jan 
17 T. HANDOKO BUDIANTO SOLO 12 Jan 
18 OEY KIAN HOA TANGERANG 4 Jan 
19 SETIAWAN SIDIK TANGERANG 8 Jan 
20 YENNY YO HENDARTO TANGERANG 9 Jan 
21 MARIANA SUDIRDJA TANGERANG 24 Jan 
22 PAUL BUDIANTO YOSGIARSO TANGERANG 25 Jan 
23 LENNY HO TIANG BENDERA 21 Jan 

AGEN ULANG TAHUN 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp9LK017_fAhWMMo8KHY5xB4kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/305963368419777481/&psig=AOvVaw1eap8hpIzkLaab52ewCVqt&ust=1545988783770791
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acainsuranceQUOTE OF THE DAY 
 

Halo Sahabat Mitraca! 

 

Kesuksesan bukan karena kebetulan tetapi usaha yang keras. 

Tidak peduli dirimu terlahirkan dengan latar belakang apapun. 

Tidak perlu khawatir jika dilahirkan bukan sebagai orang yang kaya. 

Kerja keras selalu membuahkan hasil yang terbaik. 
 

 

QUOTE OF THE DAY 


