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B anyak  
Makan  
Daging, 

Kunci Tubuh 
Langsing

Sayur dan buah-buahan selalu disebut sebagai makanan 
terbaik jika Anda ingin menurunkan berat badan. Tetapi 
dalam buku diet terbaru, Cavewoman Don't Get Fat: 

Ancient Secrets to Rapid Weight Loss, disebutkan bahwa diet 
sayuran ternyata bukan solusi terbaik. Banyak makan daging 
ternyata lebih baik.

Penulis Esther Blum memperkenalkan pola makan berbasis 
Paleo Diet yang disebutnya Paleo Chic. Menurutnya, 
perempuan yang ramping pasti banyak makan daging. Karena, 
makanan yang berdaging merupakan kunci meningkatkan 
tingkat hormon dopamin dan serotonin dalam otak, dan 
mendapatkan tubuh yang langsing dan sehat.

Meskipun begitu, ia memeringatkan bahwa daging yang 
dikonsumsi haruslah berasal dari sapi ternak yang diberi 
pakan rumput alami. Cara ini menghasilkan daging sapi yang 
mengandung asam lemak omega 3.

"Fakta sederhananya begini: makanan yang tidak diproses, 
seperti buah dan sayuran segar, daging tanpa lemak dan ikan, 
selalu mengandung kalori lebih sedikit daripada makanan yang 
diproses," papar Blum dalam bukunya.

Ia mengaku sering didatangi pasiennya yang mengeluh, 
meskipun sudah mengonsumsi makanan sehat, tapi berat 
badan tidak juga menurun. "Aku tahu, dia mengonsumsi jenis 
makanan sehat yang kurang tepat," katanya.

Blum mengatakan bahwa ia meniru cara nenek moyang kita 
makan, karena pendekatan modern saat ini membuat orang 
tidak sehat. Setiap tahun orang Amerika rata-rata mengonsumsi 
27 kg gandum dan 13 kg gula. Hal ini membuat orang Amerika 
menjadi gemuk, sakit, dan cepat lelah.

Diet, yang berperan dalam 80 persen penurunan berat badan, 
harus mengandung unsur makan yang "bersih". Artinya, tidak 
mengonsumsi makanan olahan, melainkan makanan alami 
yang segar. Dengan mengonsumsi makanan yang lebih sehat, 
orang yang berdiet bahkan bisa makan lebih banyak. "Anda 
harus makan untuk memicu metabolisme, bukan malah 
meredamnya," tambah Blum.

Ia menyarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi 
gluten, yang meliputi semua jenis gandum. Selain itu juga 
menghindari "neocarbs", seperti produk-produk yang diperkaya 
dengan tepung, minuman dan makanan yang mengandung 
gula, serta produk hewani seperti sapi yang diberi pakan 
genetik.
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Jenis protein yang bisa diterima antara lain daging sapi tanpa 
lemak dan unggas yang diberi pakan rumput, dan ikan liar. Anda 
bisa mengonsumsi kacang-kacangan, namun dalam jumlah 
sekitar 1/4 cangkir saja. Selain itu tentunya buah dan sayuran 
yang padat serat.

Jadi, siapa bilang daging merah itu tidak sehat? Banyak makan 

daging, khususnya yang tanpa lemak, justru bikin langsing. 
Menerapkan Paleo Chic juga tidak hanya dapat menurunkan 
berat badan, tetapi juga melindungi tubuh dari berbagai bahan 
kimia, hormon, atau pengawet yang ditambahkan ke dalam 
makanan.

Sumber: nova.grid.id

LifeStyle



122 SMART LIFESTYLE JULI 2017

LifeStyleLifeStyle

Places Of Interest

Berakhir Pekan di Kota Brisbane
Berakhir pekan di kota Brisbane, Australia, menjadi pilihan Saya kali 
ini. Suasana kota yang dikelilingi sungai, kolam renang di tengah 
kota dengan disain seperti pantai, dan pemandangan warga yang 
bersantai dengan menggunakan sandal jepit, sangat menarik 
pandangan mata saya. Enjoy life adalah ciri khas warga Australia, 
termasuk warga kota Brisbane.

Saya keliling kota dan 
menyusuri sungai pada 
hari Sabtu. Setelah makan 

pagi, saya naik kereta dari Central 
Station yang terletak diatas Hotel 
Sofitel Brisbane dimana saya 
menginap, menuju South Bank 
Station. Saat menunggu kereta 
di Central Station, saya bertemu 
anak bule dengan wajah panik dan 
mengaku kehabisan uang tidak bisa 

bayar tiket kereta. Saat saya tanya 
butuh berapa, dia bilang AU$1, 
hhmm.. aneh juga sih. Karena dia 
hanya minta sedikit saja dan kalau 
memang benar dia kehabisan uang 
kasihan juga, jadilah saya berikan 
AU$3 untuk mereka bertiga.

Sesampainya di South Bank Station, 
saya jalan ke arah sungai mencari 
terminal ferry (bukan kapal ferry 

besar, namun istilahnya memang 
demikian). Di South Bank terdapat 
3 terminal ferry, South Bank 3 yang 
disinggahi City Hopper (gratis) dan 
letaknya lebih dekat dengan stasiun 
kereta. Lalu South Bank 1 dan 2 yang 
letaknya lebih ke arah South Bank 
Parklane yang disinggahi kapal 
ferry berbayar. Lebih bagus dan 
jalannya lebih cepat, Saya mencoba 
keduanya.

Oleh Kumala Budiyanto
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  Riverside

Setelah jalan ke South Bank 1 terminal, saya keliru 
seharusnya naik yang gratis di terminal South Bank 3 yang 
sudah saya lewati. Tapi tak apalah, jadi nyoba ferry yang 
bagus dan biayanya tidak mahal juga, tidak sampai AU$ 
5 untuk trip dari South Bank 1 ke Riverside. Di Riverside 
banyak tempat kuliner, namun saya tidak makan disini 
karena masih merasa kenyang. Jadi hanya ber-foto 
dengan latar Story Bridge, dengan spot terbaik untuk foto 
di tempat ini.

  Kangaroo Cliff

Sebetulnya jika naik ferry gratis dari South Bank 3, kapal 
akan berhenti di Thornton terminal baru menuju Eagle 
Street terminal yang letaknya berdekatan dengan 
Riverside Terminal. Disini ada tempat untuk panjat tebing, 
tapi karena panas dan agak jauh jalannya, saya hanya 
main-main disekitar  terminal saja.

       South Bank  

Kemudian saya naik ferry gratis, City Hopper, ke terminal 
South Bank 3, lanjut berjalan menyusuri pinggir sungai. 
Yang paling menarik disini adalah kolam renang dengan 
disain seperti pantai di tengah kota yang diperuntukkan 
untuk umum dan gratis, letaknya hampir bersebelahan 
dengan sungai. Pemandangan warga pria dan wanita 
berbikini ria juga banyak disini, mereka berjemur, beda 
dengan saya yang sudah merasa kepanasan.

Kemudian saya berjalan ke arah gedung Performance Art 
Center, bioskop dan tempat konser, yang di depannya 
terdapat Wheel of Brisbane dan ikon tulisan Brisbane, 
dengan latar pemandangan sungai dan gedung-gedung  
pencakar langit.

    Pancake Manor

Saya melalui Victoria Bridge yang menghubungkan South 
Bank dan area kota. Tepatnya jika jalan lurus terus dari 
ujung Victoria Bridge akan ketemu ujung jalan Queen 
Street, pertokoan yang jalannya khusus untuk pejalan kaki. 
Selanjutnya saya berjalan ke Charlotte Street, mengunjungi 
restoran pancake dimana gedungnya merupakan bekas 
gereja. Restaurant pancake yang tersohor ini buka 24 
jam dan memang pancake-nya sangat enak, dan dijamin  
kenyang karena besar ukurannya.
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  Queen Street

Saya mengakhiri trip hari ini dengan 
berbelanja disini. Toserba Myer yang 
pertama saya kunjungi, lalu ke supermarket 
Cole. Seperti biasanya teh Twining dan 
madu Capilano adalah sasaran belanja saya 
saat di Australia karena harganya cuma 1/2-
1/3 dari harga di Jakarta. Kami bersantap di 
food court Myer, kemudian jalan ke ujung 
Victoria Bridge dan mengabadikan suasana 
malam di area South Bank dari ujung jalan 
Queen Street.

     Mount Cootha
   Botanic Garden

Keesokan paginya, saya pergi ke area Mount Cootha 
menggunakan bis. Halte bis di Brisbane membuat saya 
kebingungan. Pertama, saya kesulitan mencari jalan Wickham 
Terrace yang walau letaknya hanya 300m dari hotel, namun 
letaknya yang agak menyudut membuat saya harus menebak-
nebak. Setelah ketemu, ternyata ada beberapa halte, kalau 
tidak salah ada lima halte. Saya hampiri satu per satu halte 
dan melihat mana yang ada bus nomor 471, bis yang paling 
cocok kita gunakan untuk menuju Mount Cootha Botanic 
Garden dan Mount Cootha Lookout.

Setelah 30 menit naik bis dan melewati jalan-jalan yang agak 
menanjak, serta rumah-rumah penduduk yang asri, tibalah 
saya di Mount Cootha Botanic Garden. Areanya luas, karena 
saya hanya ada waktu selama 1 jam, maka saya memilih 
melihat Japanese Garden dan Bonsai Garden. Melihat-lihat 
taman yang di tata sederhana apa adanya tapi cantik ini, 
cukup menyegarkan pikiran saya. Di area agak depan terdapat 
patung mawar raksaksa yang sangat fotogenik, tidak boleh 
dilewatkan kalau ke tempat ini.

 Mount Cootha
 Lookout 

Di tempat inilah kita bisa melihat pemandangan kota Brisbane. 
Sebetulnya malam hari tampaknya akan lebih menarik, namun 
perlu diperhatikan bis nomor 471 terakhir berangkat dari 
tempat ini tepat jam 5 sore. Jadi kalau mau menikmati malam di 
tempat ini tidak bisa menggunakan bis. Disini saya menikmati 
muffin dan jus buah di restoran yang tempat duduknya strategis 
untuk menikmati pemandangan kota Brisbane.
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Culinary

Berikut ini kami sajikan liputan mengenai makanan-makanan kontroversial yang dibuat dari daging satwa-satwa langka 
seperti dirangkum dari CNN dan Web Ecoist.

Makanan kontroversial 
ini dibuat dari daging 
hewan langka

Salah satu bentuk eksploitasi berlebihan oleh manusia adalah perburuan hewan langka 
untuk dijadikan bahan makanan manusia. Sejak zaman dulu, hewan-hewan eksotis yang 
sulit ditemukan telah dijadikan kuliner ekstrem yang biasanya hanya disiapkan untuk 

kalangan bangsawan. Sebut saja cakar beruang, daging merak, dan penyu hijau yang biasa 
ditemui dalam menu khusus untuk kaisar.

1. Sup sirip ikan hiu
Makanan ini merupakan bagian dari kuliner tradisional China 
yang sudah lama populer di seluruh dunia. Sup ini terbuat dari 
sirip ikan hiu yang dimasak sedemikian rupa hingga memiliki 
tekstur yang lembut. Kuliner mewah ini mulai dinikmati oleh 
masyarakat China sejak zaman Dinasti Ming. Biasanya disajikan 
pada acara-acara khusus, seperti pernikahan dan bangket 
tradisional.

Sup sirip ikan hiu sudah lama menjadi sumber kontroversi di 
dunia internasional. Pasalnya perburuan ikan hiu untuk membuat 
kuliner ini di China sudah sampai ke taraf yang berbahaya. 
Menurut Michael McCarthy, pakar konservasi dari University 
of Melbourne, seperempat dari populasi hiu di seluruh dunia 
terancam berkat tingginya permintaan pasar terhadap sirip ikan 
hiu. Yang lebih mubazir lagi, hanya bagian sirip ikan hiu saja yang 
digunakan untuk bahan makanan. Sementara bagian tubuh lain 
dari hewan predator ini dibiarkan tak terpakai.
 

2. Sup daging Penyu hijau
Sup daging penyu atau kura-kura termasuk makanan mewah di 
China. Tetapi di negara-negara lain pun makanan ini lumayan 
populer. Amerika Serikat dan Inggris biasanya memanfaatkan daging 
penyu hijau untuk hidangan sup kura-kura. Di Kepulauan Cayman 
kuliner penyu hijau merupakan makanan nasional yang konsumsinya 
legal. Sementara di Indonesia sendiri daging penyu hijau sering 
dijadikan makanan lezat, campuran obat kuat, dan telurnya pun 
diperdagangkan untuk konsumsi manusia.
 

Padahal penyu hijau merupakan hewan yang jumlahnya tinggal 
sedikit di dunia. Seperti sudah diketahui, hewan berumur ratusan 
ini proses perkembangbiakannya lama, karena dia memiliki siklus 
hidup yang panjang. Karena itu regenerasinya juga berlangsung 
lama. Karena itulah saat ini penangkaran penyu hijau digalakkan 
di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tetapi masih banyak juga 
pihak tak bertanggungjawab yang tetap nekat membunuh dan 
memperdagangkan daging serta telur penyu hijau.

 Photo by Forcechange.com

Photo by Brocken Inaglory 
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3. Gorila bakar
Mungkin bagi Anda gorila bakar adalah hidangan yang terdengar 
ekstrem. Tetapi di Afrika sana daging hewan primata seperti 
gorila, monyet, dan simpanse sudah biasa dimakan. Di Kongo 
kuliner gorila bakar merupakan salah satu sajian tradisional yang 
digemari.
 

Karena maraknya perburuan terhadap gorila, spesies kera 
bertubuh besar ini berada di ambang kepunahan. Setidaknya 
400 ekor gorila dibunuh setiap tahunnya untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi masyarakat. Sekarang ini pemerintah 
Kongo sudah melarang perdagangan daging gorila. Tetapi Anda 
masih bisa menjumpainya di pasar-pasar. Penduduk pun masih 
banyak yang melakukan perburuan terhadap binatang ini.

4. Sashimi lumba-lumba
Kuliner Jepang memang didominasi masakan yang terbuat dari 
ikan dan hewan laut. Berbagai spesies ikan yang di negara lain 
tak dikonsumsi bisa disulap jadi masakan lezat di tangan koki 
negeri sakura ini. Salah satu kuliner berbahan ikan dari Jepang 
yang tak biasa adalah daging lumba-lumba. Daging hewan lucu 
ini diperdagangkan dalam kedaan segar maupun sudah dikemas. 
Biasanya daging lumba-lumba dijadikan sashimi. Pengolahannya 
hanya dipotong-potong seukuran satu suapan dan disajikan 
dengan saus. Kadang juga diolah menjadi kamaboko (sejenis 
fishcake ala Jepang)
 

Setidaknya 1.000 ekor lumba-lumba diburu secara ilegal setiap 
tahunnya. Dan tak ada usaha pelestarian atau penangkaran 
dengan tindakan signifikan yang dilakukan untuk mengimbangi 

eksploitasi masif tersebut. Di Jepang tak ada undang-undang tertentu yang mengatur konsumsi dan distribusi daging lumba-lumba. 
Sementara di Taiwan penangkapan, perdagangan, dan konsumsi lumba-lumba sudah dilarang sejak tahun 1989. Sekarang ini banyak 
organisasi pecinta hewan yang mengkampanyekan suksesi petisi untuk meminta pemerintah Jepang agar melarang perburuan 
lumba-lumba.

Photo by DMVCaribbeans

Photo by Tokyo Times Blog

Photo by National Geographic 

5. Ayam gunung
Meskipun namanya adalah ayam gunung, sebenarnya makanan 
khas Dominika ini terbuat dari kodok, tepatnya Leptodactylus 
fallax atau kodok parit raksasa. Kodok ini hidup di Dominika 
dan Montserrat, Kepulauan Karibia. Penduduk setempat 
menyebutnya ayam gunung karena ukurannya yang besar, 
seukuran ayam kecil dan sering dijadikan bahan makanan. 
Karena teksturnya pun konon menyerupai daging ayam, kodok 
raksasa ini sering dimasak seperti kuliner berbahan daging ayam, 
antara lain digoreng atau dijadikan campuran sup daging.

Populasi kodok ini menurun hingga 80 persen dalam tahun-tahun 
terakhir karena perburuan massal. Sekarang ini diperkirakan 
hanya 8.000 ekor saja yang tersisa di dunia. Saat ini pemerintah 
Montserrat sudah menyarankan warganya untuk menghentikan 
perburuan terhadap kodok parit raksasa. Tetapi sejauh ini belum 
ada usaha yang lebih serius untuk melestarikan kodok parit 
raksasa dari pemerintah Dominika maupun Montserrat.

Sumber: merdeka.com
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Insurance

Kendaraan adalah sebuah aset yang memiliki nilai yang 
terbilang cukup tinggi, hal ini tentu menjadi sebuah 
pertimbangan tersendiri bagi Anda untuk merawat dan 

bahkan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Salah satu 
langkah yang bisa Anda lakukan dalam melindungi aset berharga 
tersebut adalah dengan cara membeli polis asuransi kendaraan 
yang akan menjamin berbagai risiko yang sewaktu-waktu bisa 
saja terjadi pada kendaraan yang Anda miliki

Penggunaan asuransi bagi kendaraan sudah bukan sebuah hal 
baru lagi saat ini, sebab sejak belasan tahun yang lalu layanan 
asuransi kendaraan sudah cukup banyak digunakan oleh 
masyarakat luas. Hal ini tentu sangat penting sebagai sebuah 
bentuk perlindungan dan juga antisipasi atas berbagai macam 
hal yang bisa saja merugikan Anda sewaktu-waktu di luar 
perkiraan. Anda tentu tidak mau mengambil sejumlah risiko 
yang besar atas kendaraan yang Anda miliki, bukan?

Meski terbilang sudah cukup familiar dengan penggunaan 
layanan asuransi, namun Anda tetap harus memilih dan 
menggunakan sebuah layanan asuransi yang bisa dipercaya. 
Salah satu yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam 
memilih asuransi kendaraan adalah fitur mobil pengganti, 
seperti yang disediakan oleh Asuransi Central Asia (ACA) dengan 
produknya Otomate.

Otomate merupakan produk unggulan asuransi kendaraan 
bermotor yang dikemas khusus dalam bentuk paket dan disertai 
dengan fasilitas layanan istimewa yang berbeda dibandingkan 
dengan produk dari asuransi lain yaitu fitur mobil pengganti.

Otomate memiliki tiga varian dengan pilihan jaminan sesuai 
dengan kebutuhan para nasabahnya. Tiga varian tersebut adalah 
Otomate, Otomate Smart dan Otomate Solitare. Perbedaan 
manfaat ketiganya bisa dilihat pada tabel manfaat ini:
 

Mobil Harus Masuk 
Bengkel? Dipinjemin Mobil 
Pengganti sama Asuransi!

Tak banyak orang yang mempunyai pikiran bahwa asuransi itu memiliki 
makna, seolah-olah resiko kecelekaan itu bisa diantisipasi dengan 

‘hanya’ hati-hati saja. Ditambah lagi, biaya berlebih dalam pembayaran 
premi asuransi menjadi ‘image’ sehingga jarang pengemudi mobil untuk 

mengasuransikan mobil nya. Cara pikir diatas, terkesan kurang bijak 
karena menafikan hal-hal yang bisa saja terjadi ketika berkendara. 
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New for old

Layanan ini diberikan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan 
total akibat kecelakaan untuk kendaraan baru yang berusia 
kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, maksimal 12 (dua 
belas) bulan*, terhitung sejak tanggal pembelian kendaraan. 
Ganti rugi yang diberikan adalah sesuai harga baru kendaraan 
pada saat terjadinya kerugian.
Emergency Service

Terdiri dari layanan derek, RSA (Road Side Assistance) dan unit 
ambulance.

Mobil Pengganti

Layanan yang diberikan pada kendaraan Tertanggung yang 
mengalami kecelakaan dan sedang diperbaiki di bengkel selama 
lebih dari 48 jam maka pihak ACA akan mengatur penyediaan 
mobil pengganti maksimal 5 x 24 jam.

Mobile Claim
Pelayanan survey klaim secara langsung ditempat Tertanggung 
oleh officer ACA.

Service Warranty

Layanan ini diberikan apabila hasil perbaikan yang telah 
dilakukan oleh bengkel rekanan tidak memenuhi standart. 
Garansi perbaikan ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak 
kendaraan keluar dari bengkel.

Komprehensif

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan atau 
kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan 
akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, 
perampokan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas 
lainnya.

Kehilangan/ Kerusakan Total (Total Loss Only/TLO)

Jaminan ganti rugi atas kerusakan yang nilai perbaikannya sama 
dengan atau lebih dari 75% dari harga pertanggungan dan 
kehilangan total karena pencurian.

Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Third Party Liability/TPL)

Jaminan ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang disebabkan 
pada kendaraan yang dipertanggungkan.

Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA)

Jaminan cidera badan yang mengakibatkan cacat tetap /kematian 
terhadap pengemudi dan penumpang didalam kendaraan yang 
dipertanggungkan apabila terjadi kecelakaan.

Banjir dan Angin Ribut (Flood & Windstorm)

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan 
pada kendaraan yang disebabkan angin topan, badai, hujan es, 
banjir atau genangan air.

Earthquake, Tsunami & Volcanic Eruption

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan 
pada kendaraan yang disebabkan gempa bumi, tsunami dan 
erupsi gunung berapi.

Huru hara dan Kerusuhan (Strike Riot Civil Commotion 
Terrorism and Sabotage/SRCCTS)

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan 
pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, 
penghalangan bekerja, tawuran, huru hara, pembangkitan 
rakyat, revolusi, makar, terorisme dan sabotase.

Stolen by Valet Parking

Jaminan terhadap pencurian kendaraan yang dilakukan oleh 
petugas resmi valet parking yang berbadan hukum.

Paket Otomate Solitaire dapat melakukan perbaikan kendaraan 
di bengkel-bengkel authorized non-rekanan ACA*

LifeStyle
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Model katastrofe adalah sistem 
komputer yang melakukan 
proses estimasi kerugian 

bencana. Model ini menghasilkan satu 
set data kejadian bencana dari proses 
simulasi berdasarkan estimasi magnitudo, 
intensitas dan lokasi dari kejadian 
tersebut. Kemudian model mengestimasi 
jumlah kerusakan dan kerugian ekonomi 
total, atau spesifik hanya pada kerugian 
perusahaan dari kejadian bencana 
tersebut.

Model katastrofe bukan hanya 
penggunaan software. Penggunaan 
software hanya bagian kecil dari 
pemanfaatan model dalam bisnis. 
Pemahaman yang kuat dan mendalam 
mengenai ketepatan dan keterbatasan 
penggunaan dari model tersebut adalah 
bagian yang paling penting, sama 
seperti model pada umumnya yang 
mencoba untuk menyederhanakan dan 
menampilkan kembali suatu fenomena 
alam.

Perkembangan model katastrofe dimulai 
tahun 1970an dengan dimulainya studi 

mengenai teori frekuensi dan sumber 
kejadian katastrofe. Setelah Geographic 
Information System (GIS) berkembang 
dengan baik, tahun 1987 mulai berdiri 
perusahaan-perusahaan di Amerika 
Serikat yang mengembang-kan model 
katastrofe. Perusahaan asuransi dan 
reasuransi kemudian menggunakan 
model tersebut dalam mendukung 
keputusan bisnis. Jumlah perusahaan 
pengguna model katastrofe meningkat 
signifikan sejak terjadinya bencana gempa 
Loma Prieta (1989) dan Topan Andrew 
(1992) yang menyebabkan 9 perusahaan 
asuransi bangkrut. Tahun 2001, model 
katastrofe sudah lazim digunakan industri 
asuransi dalam menentukan harga polis 
asuransi dan kebutuhan catastrophe 
cover (Grossi dan Kunreuther, 2005). 
Tahun 2010, industri asuransi Indonesia 
menggunakan zona dan tarif asuransi 
gempa bumi berdasarkan perhitungan 
model katastrofe yang dikembangkan 
MAIPARK (MAIPARK, 2014).

Generasi selanjutnya (the next generation) 
dari model katastrofe adalah peningkatan 
dalam melakukan perhitungan dan 

analisa untuk faktor keuangan utama 
perusahaan secara holistic. Model 
katastrofe yang terintegrasi tersebut 
adalah harapan besar dalam pemanfaatan 
model katastrofe.

Model katastrofe terintegrasi adalah 
peningkatan besar dari pemanfaatan 
catastrophe model yang selama ini 
hanya digunakan untuk menentukan 
rate/premi, cadangan klaim (IBNR), mana 
jemen portofolio, kebutuhan cover atau 
modal untuk risiko bencana.

STRUKTUR MODEL KATASTROFE

Ketika bencana terjadi, analisis untuk 
menghitung kerugian keuangan akan 
melalui alur yang sangat panjang. Alur 
tersebut melibatkan banyak bidang 
keahlian yaitu geofisika, meteorologi, 
teknik sipil, aktuaria, komputasi numerik, 
sistem informasi geografis, mana jemen 
risiko, investasi, akuntansi dan keuangan. 
Untuk mempermudah analisis, maka 
struktur dari model katastrofe terintegrasi 
dibentuk menjadi modul-modul yang 
lebih sederhana.

Tulisan ini memaparkan mengenai konsep model pengukuran risiko katastrofe yang terintegrasi terhadap 
perspektif keuangan perusahaan. Model ini akan menjadi bagian terintegrasi perusahaan dalam melihat 
risiko katastrofe, dan digunakan dalam pengambilan keputusan, proses mana jemen underwriting, 
investasi dan pemodalan. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai struktur dari model katastrofe 
terintegrasi tersebut. Berdasarkan ilustrasi struktur tersebut, perusahaan akan dapat mengaplikasikan 
model sebagai perspektif baru dalam penanganan risiko, terutama risiko katastrofe.

Model Katastrofe terintegrasi
Generasi Selanjutnya dari Model Katastrofe (Bagian Pertama)
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HAZARD MODULE

Modul bahaya (hazard) adalah modul 
mengenai bahaya atau kejadian yang 
mungkin dapat terjadi. Modul ini 
menjelaskan proses alam yang dapat 
memberikan dampak kerugian seperti 
pada kejadian gempa bumi, erupsi 
gunung api, curah hujan tinggi atau banjir. 
Gempa adalah proses pelepasan energy 
atau gelombang karena adanya subduksi 
antar lempeng. Proses alami ini diterima 
bangunan sebagai goncangan (bahaya) 
yang dapat merusak bangunan. Begitu 
juga ketika curah hujan tinggi sehingga 
menyebabkan banjir, aliran air menjadi 
sumber bahaya yang dapat merusak harta 
benda atau bangunan.

Penilaian dan analisis bahaya dimulai 
dengan mengumpulkan data katalog 
kejadian bencana yang pernah terjadi 
(catalog historis). Katalog historis biasanya 
memiliki jangka waktu lebih 

pendek dari periode ulangnya dan belum 
menggambarkan kekuatan (magnitudo) 
maksimal dari potensi bencana tersebut. 
Sehingga atas analisis tersebut, katalog 
historis menjadi dasar untuk melakukan 
pemodelan distribusi frekuensi bencana.

Sebagai contoh, periode ulang gempa 
dengan magnitude besar jauh lebih 
lama dari data dalam katalog historis. 
Periode ulang Gempa Aceh 2014 dengan 
magnitudo 9 SR adalah 200-300 tahun 
(Natawidja ja, 2006).

Sedangkan BMKG memiliki katalog 
gempa sekitar 50 tahun sejak tahun 1960-
an. Katalog historis ini terlalu pendek 
dan tidak cukup untuk menggambarkan 
kemungkinan kejadian baik distribusi 
spasial maupun frekuensinya. Katalog 
sintetik degenerate dari katalog historis, 
analisis dan asumsi terhadap bencana 

tersebut untuk mendapatkan gambaran 
kemungkinan kejadian yang lebih baik.

Data bencana dari katalog sintetik ini 
kemudian digunakan untuk menghitung 
intensitas bencana. Intensitas adalah 
besarnya kekuatan yang diterima suatu 
tempat. Intensitas kejadian gempa adalah 
getaran yang dirasakan di permukaan, 
dapat berupa pga (peak ground 
acceleration m/s2) atau mmi (modified 
mercalli intensity). Intensitas kejadian 
banjir adalah ketinggian air, kecepatan 
air, masa air dan turunan lain yang 
memberikan dampak kerugian. Hasil dari 
proses perhitungan pada modul bahaya 
adalah sebuah set data katalog sintetik 
yang sudah dilengkapi dengan intensitas 
masing-masing kejadian tersebut. 
Sehingga terdapat informasi lokasi, 
magnitudo, frekuensi dan intensitas per 
kejadian sintetik tersebut.
 

Struktur dari model katastrofe terintegrasi 
terdiri dari 6 modul yaitu bahaya 
(hazard), ekposur (exposure), kerentanan 
(vulnerability), risiko (risk), strategi 
(strategy) dan keuangan (finance). Modul 
bahaya, eksposur dan kerentanan adalah 
tahap pertama mana jemen risiko dengan 
melakukan identifikasi dan analisis risiko 
katastrofe. Tahap berikutnya adalah 
modul risiko yang melakukan tahapan 
dalam penilaian atas frekuensi dan 
besarnya kerugian dari risiko tersebut. 
Modul strategi adalah tahap dari mitigasi 
risiko. Sedangkan modul keuangan 
sebagai tahap pemantauan (monitoring) 
risiko yang dilakukan dalam format 
laporan keuangan atau faktor keuangan 
utama lainnya.
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Miscellaneous

Desain Alam Memecahkan 
Masalah Teknologi

B iomimetik adalah metode 
yang menggunakan sistem 
alam sebagai sebagai 

model untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi manusia. 
Saat ini biomimetik terus 
berkembang dan digunakan dalam 
berbagai disiplin ilmu, salah 
satunya adalah dalam desain 
produk. Dalam desain produk, 
biomimetik dapat digunakan 
untuk menciptakan inovasi 
atau reinvensi khususnya untuk 
merancang desain yang maksimal, 
efisien, dan lebih ramah dari 
pada rancangan-rancangan yang 
sudah ada. Dengan mempelajari 
sistem alam, kita dapat melihat 
lebih jauh bagaimana alam 
sebenarnya sudah menghasilkan 
pemecahan atas masalah serupa 
yang manusia hadapi. Berikut ini 
adalah beberapa teknologi yang 
terinspirasi dari hewan.

Capung
Matanya besar menyerupai mata lalat. Tubuh dan sayapnyanya dibalut warna-warni 
yang indah dan beragam. Dukungan empat sayap transparan yang ultrafleksibel 
dan melekat pada toraks oleh otot-otot terpisah menjadikannya dapat melakukan 
berbagai manuver penerbangan. Capung bisa melayang-layang di udara, menyelam 
di air, terbang mundur dan terbalik, berputar 360 derajat

Seekor capung mampu terbang dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 60 km per jam. 
Bahkan ada beberapa jenis capung yang mampu terbang hingga 90 km per jam. Tidak 
salah jika  sang penemu helikopter, Igor Sikorsky, terinspirasi menciptakan helikopter 
dari pergerakan sayap capung.

Capung memiliki sistem visual yang sangat canggih. Ia memiliki mata mikro yang jika 
ditotal jumlah seluruhnya sekitar tiga puluh ribu, dan uniknya setiap mata mengarah 
pada titik pandangan yang berbeda-beda. Semua informasi dari mata-mata mikro ini 
diteruskan ke otak capung yang kemudian mengolahnya seperti layaknya komputer. 
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Dengan sistem ini, capung memiliki kemampuan melihat 
yang luar biasa. Kemampuan manuver lebih unggul dari yang 
dimiliki helikopter. Misalnya, dengan satu manuver cepat di 
menit-menit terakhir, capung berhasil menyelamatkan diri dari 
kendaraan yang akan menabraknya.

Agar helikopter dapat bermanuver seperti capung, para teknisi 
telah mengembangkan suatu alat yang disebut Giroskop. Alat 
ini menunjukkan pilot pada garis horizontal yang menandakan 
posisi horison. Pilot kemudian membandingkan aris horizontal 
ini dengan horison yang sesungguhnya, sehingga ia dapat 
menentukan posisi helikopter dengan cepat. Selama jutaan 
tahun, capung telah memakai perlengkapan yang mirip 
dengan yang dikembangkan oleh teknisi ini. Di depan mata 
capung terdapat garis horizontal maya pada posisi tetap dan 

tidak berubah. Tak jadi masalah pada sudut berapapun capung terbang, ia selalu memposisikan kepalanya sejajar dengan garis 
horizontal ini.

Ketika posisi tubuh capung berubah selama ia terbang, bulu-bulu halus di antara badan dan kepalanya menjadi sensor terbangnya. 
Sel-sel syaraf pada akar bulu-bulu tersebut mengirimkan informasi ke otot-otot terbang capung tentang posisinya di udara. Hal ini 
memungkinkan otot-otot tersebut secara otomatis mengatur jumlah dan kecepatan gerak dari sayap capung. Dengan demikian, 
dalam manuver paling sulit sekalipun capung tidak pernah kehilangan arah atau kendali. Sistem ini sungguh suatu keajaiban teknik.

Udang Mantis
Saat ini kita seringkali mendengar kata tiga dimensi atau 3D. Apa yang Anda 
bayangkan saat mendengar kata tersebut? Mungkin film 3D, TV 3D, ponsel 3D, game 
3D atau perangkat lain dengan teknologi 3D yang ada di rumah atau di sekitar Anda.

Sebenarnya apa definisi dari 3D tersebut? Menurut kamus kata 3D (tiga dimensi) 
adalah suatu bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar dan tinggi. Untuk 
menampilkan efek 3D pada suatu objek maka suatu gambar/film akan terlihat 
memiliki kedalaman dan perbedaan ruang antara suatu objek dengan objek yang 
lain. Teknologi 3D memungkinkan pemirsa menyaksikan tayangan televisi atau film 
secara lebih nyata. Dimensi yang disuguhkan membuat pemirsa seolah-olah berada 
pada saat yang sama dengan objek yang ditontonnya.

Udang mantis (Odontodactylus scyllarus) 
ternyata tidak cuma memiliki tampilan 
yang mengesankan, tapi juga dikaruniai 
kemampuan ‘menangkap’ cahaya 
yang terpolarisasi yang menjadi dasar 
pengembangan teknologi 3D. Jika manusia 
hanya dapat melihat dengan kombinasi 3 
warna primer, mata udang mantis dapat 
membedakan dengan kombinasi 11-12 
warna primer. Selain itu, udang mantis juga 
memiliki kemampuan melihat langsung 
warna cahaya berbeda-beda dari polarisasi 
cahaya.

Hal ini menginspirasi seorang Profesor 
Elektro-Optikal dari National Taipei 

University of Technology, Taipei bernama Jen 
Yi-jun untuk mengembangkan material baru 
dengan struktur mirip lensa mata udang 
mantis yang disebut waveplate. Menurut Jen, 
material tersebut bisa digunakan untuk mem-
filter cahaya dengan spektrum yang lebih 
luas dari piranti optik pada DVD player yang 
ada saat ini. Dengan inovasi ini, penggemar 
film nantinya bisa menonton film 3D dengan 
kualitas lebih baik.Ke depan, teknologi ini 
juga bisa digunakan untuk mengembangkan 
kacamata 3D sehingga pengguna bisa 
mendapatkan pengalaman visual yang lebih 
baik. Hebat ya ternyata seekor udang bisa 
menginspirasi sebuah teknologi luar biasa 
yang sedang tren saat ini.

Mata Kucing 
Pernah merasakan susahnya menyetir mobil di malam yang berkabut? 
Bersyukurlah karena sudah ada mata kucing. Mata kucing adalah alat 
bantu yang dipasang di sepanjang jalan raya, tepatnya di atas garis putih 
pembatas jalan raya yang berguna untuk membantu para pengemudi di 
malam hari. Mata kucing tersebut berbentuk bujur sangkar yang dibuat 
dari campuran karet dan baja, panjangnya sekitar 10×10 cm. Alat tersebut 
bekerja dengan cara memantulkan cahaya lampu mobil, sehingga para 
pemudi dapat melihat jelas pembatas jalan. 

Mata kucing tersebut dibuat oleh Percy Shaw yang tinggal di Yorkshire, 
Inggris. Pekerjaanya adalah memperbaiki jalan raya. Penemuannya itu 
diilhami ketika ia kesulitan menyetir mobil di malam hari yang berkabut. 
Tiba-tiba ia melihat dua cahaya hijau, yang tidak lain adalah mata kucing 
yang sedang melintasi jalan. Cahaya mata kucing tersebut memantulkan 
cahaya lampu mobilnya Percy. Maka dibuatlah mata kucing yang 
terpasang hampir di seluruh dunia. Terbayang kan, dari penemuan itu, 
angka kecelakaan lalu lintas berkurang, dan tentu saja menyelamatkan 
kehidupan manusia.



134 SMART LIFESTYLE JULI 2017

LifeStyleLifeStyle

turkcebilgi.com

Lumba-Lumba
Tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912 adalah tragedi yang membuat 
umat manusia sangat terdorong untuk mengembangkan teknologi yang 
mampu mendeteksi sesuatu yang berada di bawah air. Sampai pada 
akhirnya di tahun 1915 seorang fisikawan asal Perancis bernama Paul 
Langevin menemukan sebuah sistem yang didesain untuk mendeteksi 
objek di bawah air menggunakan bantuan gelombang suara dan gema 
yang dihasilkannya. Hal tersebut kini diketahui sebagai SONAR.

Meski teknologi ini memang baru bagi manusia, beberapa 
hewan sebenarnya sudah menggunakan gelombang suara 
untuk navigasi, berburu dan mencari mangsa. Kelelawar dan 
lumba-lumba adalah beberapa di antaranya. Hal yang mereka 
lakukan adalah memancarkan gelombang suara, lalu mereka 
menggunakan gema yang muncul untuk mendeteksi lokasi 
obyek yang berada di sana.

Burung Pekakak
Kereta yang terkenal dengan kecepatannya ini, 
ternyata didesain untuk menyerupai kecepatan 
peluru. Para ilmuwan di Jepang pun berhasil 
dengan baik mengembangkan kereta cepat ini, 
namun hanya ada satu masalah yang belum 

terpecahkan: kereta ini memancarkan suara yang sangat berisik layaknya 
petir ketika keluar dari terowongan.

Seorang Eji Nankatsu, yang merupakan salah satu insinyur di perusahaan 
kereta api Jepang, ternyata mampu memecahkan masalah ini. Eji yang 
juga tertarik dengan tingkah laku burung, ternyata mengobservasi 
burung Pekakak dan berusaha mengaplikasikannya ke kereta api. Yang 
diaplikasikan oleh sang insinyur adalah struktur kepala dan paruh dari 
Pekakak yang secara unik mampu terbang dan seketika masuk ke air tanpa 
mengganggu permukaan air.

Pengaplikasian ini tak hanya membuat problem suara menghilang, namun 
juga meningkatkan efektifitas pemakaian energi serta mampu menaikkan 
kecepatan kereta.

Kunang-kunang
Meski sudah ditemukan sejak lama, ternyata bola lampu punya banyak 
masalah dalam efisiensi. Salah satunya adalah LED di dalam bohlam 
yang cahayanya masuk sendiri ke dalam bohlam. Hal ini menurunkan 
efisiensi terangnya lampu dan menghabiskan energi.

Berusaha menyelesaikan masalah ini, para peneliti dari berbagai negara 
mencoba berkumpul dan mengobservasi lampu yang ada di tubuh 

kunang-kunang. Mereka menemukan bahwa lampu di tubuh kunang-kunang 
memiliki exoskeleton yang bergerigi dengan sisik yang menonjol, serta sebuah 
permukaan miring di dalamnya. Hal ini mencegah refleksi ke dalam dari lampu 
dan membuat semua cahaya lampu mengarah ke luar.

Hal ini diaplikasikan oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Andre dari University 
of Sherbrooke di Kanada, dengan menggunakan laser untuk membuat tekstur 
serupa dari LED. Hal ini ternyata berhasil dan membuat lampu LED jadi 1,5 kali 
lebih terang ketimbang sebelumnya, dengan energi yang sama.



JULI 2017 SMART LIFESTYLE 135

LifeStyleLifeStyle



136 SMART LIFESTYLE JULI 2017

LifeStyleLifeStyle

Movie



JULI 2017 SMART LIFESTYLE 137

LifeStyleLifeStyle

JULI  2017   SMART LIFESTYLE  137 



138 SMART LIFESTYLE JULI 2017

LifeStyle

Dengan perkembangan teknologi 
yang semakin pesat dan semakin 
meningkatnya pengetahuan 
masyarakat mengenai teknologi 
informasi dan komunikasi, 
membawa dampak positif dan 
negatif. Contoh negatif, melakukan 
penyalahgunaan dalam penggunaan 
teknologi komputer dan meningkat 
menjadi tindak kejahatan di dunia 
maya atau yang lebih dikenal 
dengan cyber crime.

Cyber Crime, segala jenis aktifitas 
kriminal yang dilakukan di internet 
atau melalui jaringan internet, yang 
mana pelakunya memiliki keahlian 
tinggi dalam ilmu komputer. Pelaku 
cyber crime umumnya menguasai 
algoritma dan pemrograman 
komputer unutk membuat 
script/kode malware, menganalisa 
cara kerja sistem komputer dan 
jaringan, dan mampu menemukan 
celah kelemahan di sistem tersebut 
untuk dapat masuk sehingga 
tindakan kejahatan seperti 

pencurian data dapat berhasil 
dilakukan.

Cyber crime dapat berupa 
penyadapan dan penyalahgunaan 
informasi atau data yang berbentuk 
elektronik maupun yang ditransfer 
secara elektronik, pencurian data 
elektronik, pornografi, 
penyalahgunaan anak sebagai objek 
melawan hukum, penipuan melalui 
internet, perjudian di internet, 
pengrusakan website, dan lain-lain.

Unauthorized Access
Terjadi ketika ada seseorang 
menyusup ke dalam suatu sistem 
jaringan komputer secara tidak sah, 
tanpa izin, atau tanpa 
sepengetahuan dari pemilik sistem 
jaringan komputer yang di 
masukinya dengan maksud sabotase 
ataupun pencurian informasi 
penting.

Cyber Crime

Cyber Terorism
Tindakan cybercrime termasuk 
cyber terorism jika mengancam 
pemerintah atau warganegara, 
seperti cracking ke situs pemerintah 
atau militer.

Data Theft
Kegiatan memperoleh data 
komputer secara tidak sah, baik 
untuk digunakan sendiri  ataupun 
untuk diberikan kepada orang lain. 
Identity theft merupakan salah satu 
dari jenis kejahatan ini yang sering 
diikuti dengan kejahatan penipuan 
(fraud). Kejahatan ini juga sering 
diikuti dengan kejahatan data 
leakage.

Hijacking 
merupakan salah satu bentuk 
kejahatan yang melakukan 
pembajakan hasil karya orang lain. 
Yang paling sering terjadi adalah 
Software Piracy (pembajakan 
perangkat lunak).

Jenis-jenis Cyber Crime :

Cyber Spionase
Aktifitas kriminal yang 
memanfaatkan jaringan internet 
untuk melakukan kegiatan mata-
mata terhadap pihak lain, dengan 
memasuki sistem jaringan komputer 
pihak sasaran. Kejahatan ini 
biasanya ditujukan terhadap 
saingan bisnis yang dokumen 
ataupun data-data pentingnya 
tersimpan dalam suatu sistem yang 
bersifat komputerisasi.

Hacking dan Cracker
Hacking, biasanya mengacu untuk 
mempelajari sistem komputer 
secara detail dan bagaimana 
meningkatkan kapabilitasnya. 
Sedangkan Cracking memiliki 
lingkup yang sangat luas, seperti 
pembajakan account milik orang 
lain, pembajakan situs web, 
probing, menyebarkan virus, hingga 
pelumpuhan target sasaran atau 
disebut dengan DoS (Denial Of 
Service) yang merupakan serangan 
yang bertujuan untuk 
melumpuhkan target (hang, crash) 
sehingga tidak dapat memberikan 
layanan.

Cybersquatting 
and Typosquatting
Cybersquatting, sebuah kejahatan 
yang dilakukan dengan cara 
mendaftarkan domain nama 
perusahaan orang lain dan kemudian 
berusaha menjualnya kepada 
perusahaan tersebut dengan harga 
yang lebih mahal. Sedangkan 
typosquatting, kejahatan dengan 
membuat domain plesetan yaitu 
domain yang mirip dengan nama 
domain orang lain.

Carding
Kejahatan yang dilakukan untuk 
mencuri nomor kartu kredit milik 
orang lain dan digunakan dalam 
transaksi perdagangan di internet.

Data Forgery 
Merupakan kejahatan dengan 
memalsukan data pada dokumen-
dokumen penting yang tersimpan 
sebagai scriptless document melalui 
internet, seperti dokumen pada 
e-commerce dengan membuat 
seolah-olah terjadi salah ketik yang 
pada akhirnya akan 
menguntungkan pelaku.

Sabotage and Extortion
Sabotage and Extortion dilakukan 
dengan membuat gangguan, 
perusakan atau penghancuran 
terhadap suatu data, program 
komputer atau sistem jaringan 
komputer yang terhubung dengan 
internet.

Illegal Contents
Aktifitas kriminal dengan cara 
memasukan data atau informasi ke 
internet tentang suatu hal yang 
tidak benar (hoax), tidak etis, dan 
dapat dianggap sebagai melanggar 
hukum atau mengganggu ketertiban 
pada masyarakat umum.

LifeStyle
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Dengan perkembangan teknologi 
yang semakin pesat dan semakin 
meningkatnya pengetahuan 
masyarakat mengenai teknologi 
informasi dan komunikasi, 
membawa dampak positif dan 
negatif. Contoh negatif, melakukan 
penyalahgunaan dalam penggunaan 
teknologi komputer dan meningkat 
menjadi tindak kejahatan di dunia 
maya atau yang lebih dikenal 
dengan cyber crime.

Cyber Crime, segala jenis aktifitas 
kriminal yang dilakukan di internet 
atau melalui jaringan internet, yang 
mana pelakunya memiliki keahlian 
tinggi dalam ilmu komputer. Pelaku 
cyber crime umumnya menguasai 
algoritma dan pemrograman 
komputer unutk membuat 
script/kode malware, menganalisa 
cara kerja sistem komputer dan 
jaringan, dan mampu menemukan 
celah kelemahan di sistem tersebut 
untuk dapat masuk sehingga 
tindakan kejahatan seperti 

pencurian data dapat berhasil 
dilakukan.

Cyber crime dapat berupa 
penyadapan dan penyalahgunaan 
informasi atau data yang berbentuk 
elektronik maupun yang ditransfer 
secara elektronik, pencurian data 
elektronik, pornografi, 
penyalahgunaan anak sebagai objek 
melawan hukum, penipuan melalui 
internet, perjudian di internet, 
pengrusakan website, dan lain-lain.

Unauthorized Access
Terjadi ketika ada seseorang 
menyusup ke dalam suatu sistem 
jaringan komputer secara tidak sah, 
tanpa izin, atau tanpa 
sepengetahuan dari pemilik sistem 
jaringan komputer yang di 
masukinya dengan maksud sabotase 
ataupun pencurian informasi 
penting.

Cyber Crime

Cyber Terorism
Tindakan cybercrime termasuk 
cyber terorism jika mengancam 
pemerintah atau warganegara, 
seperti cracking ke situs pemerintah 
atau militer.

Data Theft
Kegiatan memperoleh data 
komputer secara tidak sah, baik 
untuk digunakan sendiri  ataupun 
untuk diberikan kepada orang lain. 
Identity theft merupakan salah satu 
dari jenis kejahatan ini yang sering 
diikuti dengan kejahatan penipuan 
(fraud). Kejahatan ini juga sering 
diikuti dengan kejahatan data 
leakage.

Hijacking 
merupakan salah satu bentuk 
kejahatan yang melakukan 
pembajakan hasil karya orang lain. 
Yang paling sering terjadi adalah 
Software Piracy (pembajakan 
perangkat lunak).

Jenis-jenis Cyber Crime :

Cyber Spionase
Aktifitas kriminal yang 
memanfaatkan jaringan internet 
untuk melakukan kegiatan mata-
mata terhadap pihak lain, dengan 
memasuki sistem jaringan komputer 
pihak sasaran. Kejahatan ini 
biasanya ditujukan terhadap 
saingan bisnis yang dokumen 
ataupun data-data pentingnya 
tersimpan dalam suatu sistem yang 
bersifat komputerisasi.

Hacking dan Cracker
Hacking, biasanya mengacu untuk 
mempelajari sistem komputer 
secara detail dan bagaimana 
meningkatkan kapabilitasnya. 
Sedangkan Cracking memiliki 
lingkup yang sangat luas, seperti 
pembajakan account milik orang 
lain, pembajakan situs web, 
probing, menyebarkan virus, hingga 
pelumpuhan target sasaran atau 
disebut dengan DoS (Denial Of 
Service) yang merupakan serangan 
yang bertujuan untuk 
melumpuhkan target (hang, crash) 
sehingga tidak dapat memberikan 
layanan.

Cybersquatting 
and Typosquatting
Cybersquatting, sebuah kejahatan 
yang dilakukan dengan cara 
mendaftarkan domain nama 
perusahaan orang lain dan kemudian 
berusaha menjualnya kepada 
perusahaan tersebut dengan harga 
yang lebih mahal. Sedangkan 
typosquatting, kejahatan dengan 
membuat domain plesetan yaitu 
domain yang mirip dengan nama 
domain orang lain.

Carding
Kejahatan yang dilakukan untuk 
mencuri nomor kartu kredit milik 
orang lain dan digunakan dalam 
transaksi perdagangan di internet.

Data Forgery 
Merupakan kejahatan dengan 
memalsukan data pada dokumen-
dokumen penting yang tersimpan 
sebagai scriptless document melalui 
internet, seperti dokumen pada 
e-commerce dengan membuat 
seolah-olah terjadi salah ketik yang 
pada akhirnya akan 
menguntungkan pelaku.

Sabotage and Extortion
Sabotage and Extortion dilakukan 
dengan membuat gangguan, 
perusakan atau penghancuran 
terhadap suatu data, program 
komputer atau sistem jaringan 
komputer yang terhubung dengan 
internet.

Illegal Contents
Aktifitas kriminal dengan cara 
memasukan data atau informasi ke 
internet tentang suatu hal yang 
tidak benar (hoax), tidak etis, dan 
dapat dianggap sebagai melanggar 
hukum atau mengganggu ketertiban 
pada masyarakat umum.

LifeStyle
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Asuransi kerugian adalah suatu mekanisme yang 
memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang 
menderita kerugian barang atau benda miliknya, 
kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya 
terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik 
kerugian itu berupa: Kehilangan nilai pakai, Kekurangan 
nilainya, dan Kehilangan keuntungan yang diharapkan 
oleh tertanggung. 

Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam 
dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, 
para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk 
mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan 
keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan 
untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan 
dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang 
menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. 
Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada 
tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek 
pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya 
yang dipertanggungkan.

Manfaat Asuransi Kerugian yaitu asuransi yang akan 
mengganti kemungkinan kerugian yang terjadi pada 
harta benda dan juga seluruh aset Anda. Pada dasarnya 
asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, 
antara  lain:
1. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan 
memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang 
mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut 
benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) 
berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau 
ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung 
dan penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk 
menentukan nilai pertanggungan dan premi yang 
harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik 
dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor 
yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. 
Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak 
penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak 
merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai 
pertangguangan, semakin besar pula premi periodik 
yang harus dibayar oleh tertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk 
memperoleh kredit.

4. Alat penyebaran risiko
Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung 
ikut dibebankan juga pada penanggung dengan 
imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas 
nilai pertanggungan.

5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha
Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani 
dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh 
berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, 
kecelakaan, dan lain-lain).

Pengertian Asuransi Kerugian
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Asuransi kerugian adalah suatu mekanisme yang 
memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang 
menderita kerugian barang atau benda miliknya, 
kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya 
terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik 
kerugian itu berupa: Kehilangan nilai pakai, Kekurangan 
nilainya, dan Kehilangan keuntungan yang diharapkan 
oleh tertanggung. 

Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam 
dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, 
para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk 
mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan 
keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan 
untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan 
dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang 
menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. 
Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada 
tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek 
pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya 
yang dipertanggungkan.

Manfaat Asuransi Kerugian yaitu asuransi yang akan 
mengganti kemungkinan kerugian yang terjadi pada 
harta benda dan juga seluruh aset Anda. Pada dasarnya 
asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, 
antara  lain:
1. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan 
memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang 
mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut 
benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) 
berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau 
ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung 
dan penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk 
menentukan nilai pertanggungan dan premi yang 
harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik 
dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor 
yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. 
Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak 
penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak 
merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai 
pertangguangan, semakin besar pula premi periodik 
yang harus dibayar oleh tertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk 
memperoleh kredit.

4. Alat penyebaran risiko
Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung 
ikut dibebankan juga pada penanggung dengan 
imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas 
nilai pertanggungan.

5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha
Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani 
dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh 
berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, 
kecelakaan, dan lain-lain).

Pengertian Asuransi Kerugian
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Mobil adalah kendaraan yang kini 
sudah menjadi kebutuhan banyak 
orang untuk bepergian dan 
menjalankan bisnis. Namun 
sayangnya tidak semua orang bisa 
membeli mobil yang diinginkan. 
Harga mobil masih tergolong tinggi 
membuat mereka keuangan mereka 
tidak mampu membelinya. Namun 
untuk Anda yang memang sangat 
mendambakan memiliki mobil 
Anda mensiasati masalah keuangan 
ini dengan mencari dan membeli 
mobil bekas.

Memang terkadang banyak isu yang 
beredar kalau mobil bekas itu cepat 
rusak. Bahkan ada pembeli yang 
apes; baru beli tapi harus 
mengeluarkan biaya sampai jutaan 
rupiah untuk perawatan atau ganti 
mesin. Namun, jangan dulu 
memandang sebelah mata terhadap 
mobil bekas. Teliti sebelum 
membeli adalah kuncinya. Jika 
Anda membeli dengan teliti, Anda 
akan mendapatkan mobil bekas 
berkualitas. Berikut beberapa tips 
yang perlu anda ketahui :

 1. Beli dari Orang Pertama
Orang pertama adalah pemilik 
mobil tersebut. Daripada 
membeli mobil bekas dari dealer, 
showroom atau makelar, 
sebaiknya Anda mencari mobil 
yang dijual oleh pemiliknya. 
Membeli dari showroom 
memang menyediakan banyak 
pilihan, namun Anda tidak dapat 
menggali informasi tentang latar 
belakang mobil langsung dari 
pemiliknya. Selain itu, membeli 
langsung dari pemiliknya 
membuat harga menjadi lebih 
murah. Dalam hal ini, pembeli 
dan penjual bertransaksi secara 
langsung tanpa adanya 
pembagian kepada pihak ketiga 
seperti makelar atau showroom.

2. Cari Tahu Latar Belakang Mobil
Latar belakang mobil adalah hal 
yang perlu Anda perhatikan 
sebelum memutuskan membeli 
sebuah mobil bekas. Jika Anda 
bertemu dengan pemilik mobil 
secara langsung, hal ini akan 
memudahkan Anda untuk 

mencari tahu latar belakang 
mobil. Anda bisa mengajukan 
beberapa pertanyaan seperti : 
Kapan Anda membeli mobil ini? 
Seberapa sering Anda 
mengendarai mobil ini? Ke mana 
saja? Apakah mobil ini pernah 
mengalami kecelakaan? Berapa 
kali dalam setahun Anda 
melakukan service? Mengapa 
Anda menjual mobil ini? 

3. Periksa Kelengkapan Surat
Surat-surat kendaraan wajib anda 
perhatikan saat membeli mobil. 
Perhatikan keaslian BPKB dan 
STNK mobil, karena saat ini 
banyak orang yang memalsukan 
BPKB dan STNK untuk menjual 
mobik hasil curian. Anda harus 
memastikan bahwa  mobil yang 
akan anda beli memiliki BPKB 
dan STNK dengan nama asli 
pemiliknya. Adanya BPKB dan 
STNK yang asli dan lengkap 
maka anda akan mudah jika akan 
mengurus urusan balik nama dan 
administrasi lainnya.

4. Cek Bodi Mobil
Sebelumnya, mintalah ijin 
kepada pemilik mobil untuk 
memeriksa kendaraannya. 
Dengan melakukan cek fisik, 
Anda akan segera mengetahui 
kejujuran si pemilik mobil. 
Perhatikan kondisi cat mobil, 
apakah masih mulus atau ada 
titik-titik karat, goresan, penyok, 
atau bekas tambalan. Perhatikan 
setiap detail bodi mobil tersebut, 
dari depan sampai belakang, dari 
atas sampai bawah, dari kanan ke 
kiri. Perhatikan pula plafon 
(bagian atas mobil). Plafon yang 
masih bagus adalah yang masih 
tebal karena akan melindungi 
suhu udara di dalam mobil 
terutama pada siang hari. Selain 
itu, perhatikan keempat ban, 
apakah masih bagus atau sudah 
mulai aus. Jika ada yang menipis, 
tentu Anda harus mengeluarkan 
uang lagi untuk menggantinya.

Memilih Mobil Bekas yang Berkualitas
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Mobil adalah kendaraan yang kini 
sudah menjadi kebutuhan banyak 
orang untuk bepergian dan 
menjalankan bisnis. Namun 
sayangnya tidak semua orang bisa 
membeli mobil yang diinginkan. 
Harga mobil masih tergolong tinggi 
membuat mereka keuangan mereka 
tidak mampu membelinya. Namun 
untuk Anda yang memang sangat 
mendambakan memiliki mobil 
Anda mensiasati masalah keuangan 
ini dengan mencari dan membeli 
mobil bekas.

Memang terkadang banyak isu yang 
beredar kalau mobil bekas itu cepat 
rusak. Bahkan ada pembeli yang 
apes; baru beli tapi harus 
mengeluarkan biaya sampai jutaan 
rupiah untuk perawatan atau ganti 
mesin. Namun, jangan dulu 
memandang sebelah mata terhadap 
mobil bekas. Teliti sebelum 
membeli adalah kuncinya. Jika 
Anda membeli dengan teliti, Anda 
akan mendapatkan mobil bekas 
berkualitas. Berikut beberapa tips 
yang perlu anda ketahui :

 1. Beli dari Orang Pertama
Orang pertama adalah pemilik 
mobil tersebut. Daripada 
membeli mobil bekas dari dealer, 
showroom atau makelar, 
sebaiknya Anda mencari mobil 
yang dijual oleh pemiliknya. 
Membeli dari showroom 
memang menyediakan banyak 
pilihan, namun Anda tidak dapat 
menggali informasi tentang latar 
belakang mobil langsung dari 
pemiliknya. Selain itu, membeli 
langsung dari pemiliknya 
membuat harga menjadi lebih 
murah. Dalam hal ini, pembeli 
dan penjual bertransaksi secara 
langsung tanpa adanya 
pembagian kepada pihak ketiga 
seperti makelar atau showroom.

2. Cari Tahu Latar Belakang Mobil
Latar belakang mobil adalah hal 
yang perlu Anda perhatikan 
sebelum memutuskan membeli 
sebuah mobil bekas. Jika Anda 
bertemu dengan pemilik mobil 
secara langsung, hal ini akan 
memudahkan Anda untuk 

mencari tahu latar belakang 
mobil. Anda bisa mengajukan 
beberapa pertanyaan seperti : 
Kapan Anda membeli mobil ini? 
Seberapa sering Anda 
mengendarai mobil ini? Ke mana 
saja? Apakah mobil ini pernah 
mengalami kecelakaan? Berapa 
kali dalam setahun Anda 
melakukan service? Mengapa 
Anda menjual mobil ini? 

3. Periksa Kelengkapan Surat
Surat-surat kendaraan wajib anda 
perhatikan saat membeli mobil. 
Perhatikan keaslian BPKB dan 
STNK mobil, karena saat ini 
banyak orang yang memalsukan 
BPKB dan STNK untuk menjual 
mobik hasil curian. Anda harus 
memastikan bahwa  mobil yang 
akan anda beli memiliki BPKB 
dan STNK dengan nama asli 
pemiliknya. Adanya BPKB dan 
STNK yang asli dan lengkap 
maka anda akan mudah jika akan 
mengurus urusan balik nama dan 
administrasi lainnya.

4. Cek Bodi Mobil
Sebelumnya, mintalah ijin 
kepada pemilik mobil untuk 
memeriksa kendaraannya. 
Dengan melakukan cek fisik, 
Anda akan segera mengetahui 
kejujuran si pemilik mobil. 
Perhatikan kondisi cat mobil, 
apakah masih mulus atau ada 
titik-titik karat, goresan, penyok, 
atau bekas tambalan. Perhatikan 
setiap detail bodi mobil tersebut, 
dari depan sampai belakang, dari 
atas sampai bawah, dari kanan ke 
kiri. Perhatikan pula plafon 
(bagian atas mobil). Plafon yang 
masih bagus adalah yang masih 
tebal karena akan melindungi 
suhu udara di dalam mobil 
terutama pada siang hari. Selain 
itu, perhatikan keempat ban, 
apakah masih bagus atau sudah 
mulai aus. Jika ada yang menipis, 
tentu Anda harus mengeluarkan 
uang lagi untuk menggantinya.

Memilih Mobil Bekas yang Berkualitas
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5. Cek Performa Mesin Mobil
Mesin adalah bagian penting dari 
proses pengecekan mobil. 
Mengecek performa mesin harus 
dengan cermat dan teliti. Tentu 
langkah ini yang menjadi bagian 
tersulit apabila Anda belum 
paham tentang otomotif dan 
properti utama yang seharusnya 
ada di dalam mobil. Jika Anda 
merasa ragu, mintalah seorang 
mekanik atau teman yang 
mengerti untuk membantu Anda 
memeriksa mesin mobil. 
Periksalah bagian dalam kap 
mesin seperti selang-selang dan 
pastikan semua bebas dari 
kebocoran dan korosi. Buka 
tutup oli mesin dan periksa 
apakah ada bekas buih yang 
menandakan kebocoran. Setelah 
itu, angkat tongkat pengukur oli 
transmisi dan pastikan warna oli 
merah atau merah jambu serta oli 
dalam keadaan penuh.

6. Periksa Bagian Dalam Mobil
Setelah memeriksa bodi dan 
mesin, masuklah ke dalam mobil. 
Periksa jok dan sarungnya. 
Nyalakan mesin mobil dan 
nyalakan AC untuk mengetahui 
apakah masih berfungsi dengan 
baik. Kemudian periksa odometer 
untuk melihat jarak tempuh. 
Kondisi mobil yang baik adalah 
memiliki jarak tempuh yang 
normal, tidak terlalu banyak atau 
terlalu sedikit. Pada kondisi 
normal, seorang pengemudi 
rata-rata akan menempuh jarak 
16.000 hingga 24.000 Km dalam 
setahun. Hal lain yang harus 
Anda lakukan adalah memasti-
kan semua lampu berfungsi 
sebagaimana mestinya.

7. Lakukan Test Drive
Cobalah mengendarai mobil itu 
atau test drive. Dengan 
mengendarai mobil tersebut, 
akan memudahkan Anda 
memeriksa kenyamanan dan 
keadaan rem, yang menjadi salah 
satu komponen paling penting 
sebuah mobil. Saat Anda 
mengerem pada kecepatan 
50 Km/jam, seharusnya tidak ada 
getaran pada pedal rem atau 
terdengar bunyi mendecit. Jika 
ini terjadi, Anda sebaiknya 
mengurungkan niat membeli 
mobil ini, kecuali jika mendapat 
negosiasi harga yang sesuai, 
untuk biaya perbaikan rem.
(Dari berbagai sumber)

carprousa.com
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HOTLINE 24 Jam (021) 31999100

BENGKEL REKANAN ACA

Jakarta Barat

Asia Motor 
Jl. Daan Mogot Km. 11 No. 37
Telp : 6198718/6198667 
Fax : 5417328 

Auto Prima Motor 
(khusus kendaraan dgn harga diatas
300 Juta)
Jl. Raya Srengseng No. 133 
Telp : 58900800

Altrindo Motor
Jl. Joglo Raya No. 90, 
Kembangan Jakarta Barat
Telp : 36856556 
Fax : 58908728

Benindo Motor 
Jl. Rawa Kepa VIII /33-34 Tomang
Telp : 5672342/5680231 
Fax : 5605120 

Bengkel Surya
Jl. Duri Kosambi No.88, Cengkareng  
Telp : 54376839/70809091
Fax : 54376846
 
Carrisma 
Jl. Outer Ring Road No. 38,
Rawa Buaya, Cengkareng
Telp : 5820397/5820398 
Fax : 5820327
 
Cindy Mobil 
Jl. Tolo No. 18 Srengseng Raya
Jakarta Barat 11630
Telp : 5867311/58905960
Fax : 5867311

Chung Service 
Jl. Duri TSS No. 54-56, Jembatan 5
Telp : 6313255/6310789 
Fax : 6313254
 
Jelambar Jaya 
Jl. Jelambar Baru Raya No. 9
Telp : 5600316-17/5679915-17 
Fax : 5671129

Layanan Prima
Jl. Jelambar Barat III No. 12A 
Telp : 5665930/5665931 
Fax : 5646485 

Primatama Motor 
Jl. Kebon Jeruk Baru No. 1
(Arjuna Selatan) Samping 
Tol Kebon Jeruk  
Telp : 5349983/5303440 
Fax : 5349984 

R'Moda 
Jl. Lingkar Luar Rawa Buaya
RT. 004/03 Jakarta Barat 
Telp : 58353927-29 
Fax : 58353930
 
Sentra Buana 
Jl. E No.16 RT 02/01, Kebon Jeruk
 Telp : 5329074/53677123 
Fax : 5324964
 
Subur Oto 
Jl. K. Sekretaris No. 1A Daan Mogot 
Telp : 56978850-51/70703454 
Fax : 56978851

Asia Motor Makmur (AMM02)
Jl. Kemandoran VIII No.6
Telp :5305060;  Fax : 5311245

WSW
Jl. Hadiah No. 21-23 
Telp :5684563,5654912,5654909-10
Fax : 5654911

Terminal Central Interindo
Jl. Meruya Ilir Utara No. 53
Telp : 845749, 5867853, 5867854
Fax : 5850192

Mitra Asia Mobilindo
Jl. Kedoya Raya No. 31 
RT/RW 008/007, Kel. Kedoya Utara
Telp : 5823719
Fax : 5808738

Nissan Pos Pengumben
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Pahlawan No. 81,

Pos Pengumben, Kebun Jeruk
Telp : 53662368
Fax : 53662369

Jakarta Pusat

Jaya Baru Motor 
Jl. Bangau IV No.2, Blok II 6-8 
Bungur Besar-Stasiun Senen 
Telp : 4256339/4251858/4222295 
Fax : 4211235 

Jakarta Selatan

Arthas Mobilindo 
Jl. Kemang Raya No. 11
Bangka - Mampang Prapatan
Telp : 7197655/7183840 
Fax : 7191461 

PT. Buanasakti Aneka Motor 
Jl. Warung Buncit Raya 109
Telp : 7996171/7900288 
Fax : 7993572/79193051 

Indo Oto Service Center
Jl. Let Jend. TB Simatupang 
No. 7, Pasar Minggu
Telp : 7890229
Fax :7890228

Auto Master
Jl. Cileduk Raya No. 110, Cipulir
 Telp : 7397088, 72788833
Fax : 7397021

Bintang Bijaksana
Jl. Raya Kebayoran Lama PAL VII No. 2  
Jakarta Selatan
Telp : 5325378, 5300220
Fax : 5482707

IKM Group (Honda) 
PT. Istana Kebayoran Baru Motor
Jl. RS Fatmawati No. 21
Telp : 7508895, 7507723
Fax :7502678

IKM Group (Honda)
PT. Istana Kebayoran Baru Motor 
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav 8 
RT/RW 001/005
Telp : 7223377
Fax :7223747

Nissan Warung Buncit
Jl. Warung Jati Barat No. 34
Jaripadang, Ps. Minggu, 
Telp : 78833788 (Hunting)
Fax : 78830072

Jakarta Timur

Asia Sukses Motor
Jl. Matraman Raya No. 67 B-C, 
Telp : 85912785-88
Fax : 85912783

Mitra Bengkel Andalan Pratama
(MBAP1)
Jl.H.Naman  No.1, Kalimalang
Telp : 8648880/1, 8647305
Fax : 8647305

Mustika Jaya 
Jl. Bekasi Timur No. 150 A,
Kel. Cipinang Besar Utara
Telp : 8516994/8561080 
Fax : 8516995

PRO CARE 
Jl. DI. Panjaitan Kav. 5 
Telp : 8190026 
Fax : 8570111

Indomobil Pulogadung
(PT. Buana Indomobil Trada)
Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung, Telp : 
4609308, 46820960
Fax : 4611489

Nissan Cibubur
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Alternatif Cibubur Km 7, Cibubur
Telp : 51221760
Fax : 82494927

Ford Jakarta Timur
(khusus kendaraan merk Ford)

Jl. MT. Haryono Kav. 29-30 
Telp : 8294830
Fax : 8307459

Nissan Pulogadung
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Raya Bekasi km. 18, Pulogadung 
Cakung, Jakarta Timur
Telp : 4683-1318
Fax : 4683-1320

Jakarta Utara

Ayun Jaya Motor 
(khusus kendaraan dgn harga diatas
300 Juta)
Jl. Danau Sunter Selatan Blok O3 
No. 43-44 
Telp : 65834555; Fax : 6507811

Gunadaya 
Jl. H. Tamin
(Sunter Jaya)VII A No. 37 
Telp : 6522102 
Fax : 65305134

Permata Gading Autocenter 
Jl. Raya Tipar Cakung No. 86 
Sukapura, Cilincing 
Telp : 4404788 / 98108633 
Fax : 4407229
 
Surya Mas 
Jl. Ampera VII No. 39-40
Gunung Sahari, Ancol 
Telp : 64717785/64714848 
Fax : 64713635 

Auto Glass
(khusus pengerjaan kaca)
Jl. Danau Sunter Utara Blok J12
No. 78-79, Sunter Agung
Jakarta Utara
Telp : 65303300 
Fax : 6510018

Karinda
Jl. Kapuk Kencana Blok B 
No. 12,13,14
Kapuk Jakarta Utara
Telp : 5404961 / 5445310
Fax : 5458439
Sulindo Sejati
Jl. RS. Ancol No. 1A (Ex. RS. Ancol), Telp : 
65831902, 65831903
Fax : 65838024

Astrido Yos Sudarso
Jl. Yos Sudarso No. 19
Telp : 4300777

Nissan Ancol
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jalan Ancol Barat VIII No. 2 
RT. 002 RW. 001, Ancol,
Pademangan- Jakarta Utara
Telp : 6919969
Fax : 6912822

Honda Sunter 
(PT Handijaya Sukatama)
(khusus kendaraan merk Honda)
Jl. Danau Sunter Barat 
Blok A1/7, Jakarta Utara  
Telp : 6403740 
Fax : 6403739

Tangerang

Asia Motor Makmur (AMM01)
Jl. Industri Raya Blok A No. 5, 
Jatake
Telp : 5906106
Fax : 5906050

Trans Asia Terpadu 
Jl. Raya Pondok Aren No. 49 A 
Tangerang Selatan
Telp : 29861717 
Fax : 29861719

Dua Sekawan Motor 
Jl. Imam Bonjol 
No. 39 & 26, Karawaci 
Telp : 5517669/5514349 
Fax : 5514349
 
Motoreko Mobilindo 
Jl. Raya Serpong KM 7 No 32, 
Telp : 53128629 
Fax : 53124017 

Marga Jaya
Jl. MH Thamrin No 8, Cikokol
Telp :55753359-55749669
Fax : 55757266-55757267

Nissan Jatake
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Gatot Subroto Km. 8, Jatake
Telp : 55655680
Fax : 55655230
 
Honda Pradana 
Jl.Raden Saleh No.8 Karang Tngah 
Telp : 73455888 
Fax : 7305559

Ford Tangerang
(PT Kreasi Auto Kencana)
(khusus kendaraan merk Ford)
Jl. Sudirman No. 74, Babakan
Cikokol Raya, Tangerang
Telp : 55701819
Fax : 55701820

Bekasi

Auto Wright
Jl. Raya Narogong No. 99 Km. 6,
Bekasi Timur
Telp : 82427908
Fax : 82427918

Cahaya Utama
(dapat menerima perbaikan kendaraan 
besar)
Jl. Raya Narogong No. 222 
Bojong Rawalumbu, Bekasi
Telp : 82433568
Fax : 82433574

Bogor

Auto Sinar Makmur
Jl. KH. Soleh Iskandar RT.004/
RW.005, Kelurahan Cibadak
Kecamatan Tanah Sareal, 
Bogor 16310
Telp : 0251-7540868

Oto Prima
(PT. Kridasapta Kartikatama)
Jl.Raya Tajur No.32
Bogor 16720
Telp : 0251-330557
Fax : 0251-339218

Sukawarna 
Jl. Raya Cipaku, Bogor
Telp : 0251-315332
Fax : 0251-320476

Hanggar
Jl. KH Soleh Iskandar Km.4 No.3
(d/h Jl Baru Kemang)
Bogor 16162
Telp : 0251-7535239
Fax : 0251-7539712

Honda Mandiri Bogor
(khusus kendaraan merk Honda)
Jl. Raya Pajajaran No. 27
Bogor 16143
Telp : 0251-8324326 /8327916 
Fax : 0251-8311826

Plaza Toyota (pengajuan klaim bisa 
melalui Dealer)
Jl. Karanggan No. 85 RT. 07/RW. 4
Kecamatan Gunung Putri-Bogor
Telp : 87929407, 87929409
Fax : 87929401

* Dealer - dealer PT.  Plaza Toyota:
Jl. Kapten Piere Tendean No. 9A 
Jakarta Selatan
Telp: 52901818, Fax  : 52892281
Jl. Pemuda Raya I No. 6 
Rawamangun-Jakarta Timur 
Telp: 47868686, Fax : 47869938
Jl. Kyai Tapa No. 263
Jakarta Barat
Telp: 56978118, Fax :  56978908
Jl. Panjang No. 25, Sunrise Garden
Jakarta Barat
Telp: 58302555, Fax :  5826378
Jl. Raya Boulevard M5/11
Gading Serpong -Tangerang
Telp: 29001090, Fax : 29001091

Cibubur

Padi Abadi Kreatifika
Jl. Letda Natsir, Bojongkulur,
Ciangsana, (Depan Villa Nusa
 Indah 3) Cibubur
Telp : 021-82415582/82415780 
Fax : 021-82415780

Tidar Motor
Jl. Trans Yogi Nagrak Cikeas No. 3, 
Gunung Putri-Bogor
Telp : 021-82490188 
Fax : 021-82491323

Depok

Paint Auto Repair
Jl. Raya KSU-SERAB No. 1 RT. 06 RW. 05 
Tritajaya Depok
Telp : 77835421
Fax : 77832517

Surya Jaya Motor
Jl. Abdul Gani No. 6, RT. 05 RW. 03
Kelurahan Kalibaru
Telp : 8763970-71
Fax : 8763971

Cilegon

Anugrah Motor 
Jl. Raya Temu Putih No. 55 Kav Blok C
Cilegon - Banten
Telp : 0254-391941
Fax : 0254-393755

Karya Agung Otomotif
Jl. Raya Seneja No. 45
Cilegon - Banten
Telp : 0254-389255
Fax : 0254-389255

Surabaya

Best Color
Jl. Raya Lontar 19 (48A)
Telp : 031-7413000, 031-7414545
Fax : 031-7409279

Bumen Redja Abadi
Jl. Raya Larangan No. 2
Candi, Sidoarjo, Surabaya
Telp : 031-8950467
Fax : 031-8921401

Hutan Alam
Jl. Kenjeran 615
Surabaya
Telp : 031-3894858, 031-3892336
Fax : 031-3893784

Karsten Kedungdoro
Jl. Kedungdoro 50A-52
Surabaya
Telp : 031-5322060
Fax : 031-5321050

Masagung 
Jl. Kedungsari 35-37
Surabaya
Telp : 031-5341574
Fax : 031-5314600

SIP (CV Speed Indo Pratama)
Jl. Tenggilis tengah 1 No. 28
Surabaya
Telp : 031-8496648,  031-8496649
Fax : 031-8419120

WIN 
Jl. Mastrip 224
Surabaya
Telp : 031-7669900
Fax : 031-7666367

PT United Motor Centre
Jl. A. Yani No. 40-44
Telp : 031-8290638, 031-8280612
Fax : 031-8287542

Ponorogo

Auto Dakar
Jl. Kumbokarno No. 16
Ponorogo, Jawa Timur
Telp : 0352-483100
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Kids Corner

Masuk ke dunia anak-anak bisa menjadi hal yang 
menarik karena dunia anak penuh dengan imajinasi 
dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang tak 

terduga. Namun, masuk ke dunia anak bukan hal yang mudah. 
Diperlukan ketekunan untuk orang dewasa agar bisa benar-
benar memahami imajinasi, pikiran, dan perasaan anak.

KidZania Jakarta sebagai themepark dengan konsep 
edutaintment seperti yang diketahui merupakan tempat 
dimana anak-anak bisa bermain sambil belajar mencoba lebih 
dari 100 profesi yang ada di KidZania. Saat ini KidZania hadir 
dengan program khusus untuk orangtua agar bisa ikut masuk 
ke dunia anak-anak. KidZania Parent’s Experience adalah 
program spesial KidZania yang berlaku sampai dengan akhir 
tahun 2017 nanti, melalui program ini orangtua bisa ikut 
merasakan bermain bersama anaknya di 56 establishment 
pilihan. Program ini menjadi salah satu program yang ditunggu-
tunggu karna selain bisa ikut bermain bersama anak, orangtua 
juga bisa memenuhi mimpi masa kecilnya. Parent’s Experience 
berlaku setiap sesi Jumat sore sampai dengan Minggu sore, 
orangtua bisa mengikuti program ini cukup dengan membeli 
tiket masuk seharga tiket anak. Dengan ikut bermain bersama 
anak, orangtua bisa memantau langsung apa minat dan bakat 
yang cocok untuk anak, selain itu anak juga dapat merasakan 
kesenangan yang lebih karna bisa bermain bersama orangtua 
nya. Uniknya, tidak hanya mama atau papa saja yang bisa ikut di 

program Parent’s Experience. Jika kakak, nenek ataupun kakek 
ingin ikut merasakan bermain bersama anak juga diperbolehkan 
dengan membeli tiket seharga tiket anak.

Tak hanya program KidZania Parent’s Experience, KidZania 
juga mempunyai loyalty program yaitu B-KidZanian. Dengan 
mendaftar sebagai B-KidZanian, anak-anak akan menjadi warga 
negara KidZania yang berhak mendapatkan keuntungan lebih 
ketika bermain di KidZania seperti mendapatkan gaji lebih, 
mendapat diskon pembelian merchandise dan masih banyak 
lagi. Selain anak, orangtua juga bisa melihat aktivitas anaknya 
selama bermain di KidZania melalui website B-KidZanian dan 
mendapatkan promo ataupun penawaran spesial dari KidZania.

Ayo habiskan waktu bersama keluarga dalam program KidZania 
Parent’s Experience!

KidZania, Get Ready For A Better World !

KidZania Parent’s Experience
Kini Orangtua Bisa Ikut Bermain Bersama Anak
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Pegolf legendaris Tiger Woods 
ditahan pihak kepolisian. Pegolf 
Amerika Serikat itu terpaksa 
berurusan dengan pihak berwajib 
lantaran diduga menyetir dalam 
kondisi mabuk. Woods, 41 tahun, 
diamankan polisi tak jauh dari 
rumahnya di kawasan Jupiter, 
Florida, Senin (29/5/2017) 
pukul 3 dinihari waktu setempat. 
Website TMZ menyebut Woods 
mengemudi dengan tak menentu 
dan kemudian menolak untuk 
memakai breathalyzer (alat untuk 
mengukur kadar alkohol dalam 

darah dari sampel napas) setelah 
petugas kepolisian mencium bau 
alkohol dari napasnya. Setelah 
beberapa jam ditahan, Woods 
kemudian dibebaskan sekitar 
pukul 10.50 pagi waktu setempat.

Woods telah mengeluarkan 
pernyataan resmi terkait kejadian ini. 
Dia membantah telah menyetir di 
bawah pengaruh alkohol. "Saya 
memahami betapa buruknya 
perbuatan saya dan saya 
bertanggung jawab penuh atas 
perbuatan saya. Saya ingin publik 

tahu bahwa alkohol tak terlibat," tulis 
Woods dalam pernyataan yang 
dikutip Foxnews. "Apa yang terjadi 
adalah reaksi tak terduga dari 
obat-obatan yang sudah diresepkan. 
Saya tak menyadari bahwa 
gabungan beberapa obat 
memengaruhi saya dengan sangat 
kuat," katanya. "Saya ingin minta 
maaf sepenuh hati kepada keluarga 
saya, teman-teman, dan fans. Saya 
juga berharap lebih dari diri saya. 
Saya akan melakukan segalanya 
demi memastikan hal ini tak terjadi 
lagi," kata Woods. (sport.detik.com)

Mahkamah Agung Spanyol 
mengukukuhkan hukuman penjara 
21 bulan terhadap bintang 
Barcelona, Lionel Messi, dan denda 
2,09 juta euro atau sekitar Rp 31,1 
miliar dalam kasus penggelapan 
pajak. Ketuputusan tersebut 
dikeluarkan hari Rabu (24/05) 
beberapa bulan setelah tim 
penasehat hukum Messi mengajukan 
banding. Messi dan ayahnya, pada 
Juli 2016 karena menggunakan 
perusahaan-perusahaan di Belize, 
Inggris, Swiss, dan Uruguay untuk 
menghindari pembayaran pajak atas 

penerimaan Messi sebesar 4,16 juta 
euro yang didapat dari royalti foto 
mulai 2007 hingga 2009.

Ketika kasus ini digelar di 
pengadilan, Messi beralasan bahwa 
untuk urusan pajak ini ia serahkan 
semuanya ke ayahnya. Ia mengaku 
'tak tahu sama sekali' soal urusan 
keuangan dan bagaimana 
kekayaannya dikelola. Namun 
Mahkamah Agung Spanyol 
menyatakan mestinya Messi paham 
dan tahu tentang kewajiban 
membayar pajak atas royalti yang 

ia terima dari penjualan foto-fotonya. 
Dalam keputusan MA, vonis penjara 
21 bulan terhadap ayah Messi 
dikurangi menjadi 15 bulan dengan 
pertimbangan Messi sudah 
membayar semua kewajiban pajak 
yang mestinya ia setorkan ke negara. 
Besar kemungkinan hukuman 
penjara bagi Messi dan ayahnya akan 
diubah menjadi hukuman 
percobaan, sesuatu yang lazim 
berlaku di Spanyol bagi terpidana 
kasus-kasus bukan pidana dengan 
hukuman di bawah dua tahun. 
(bbc.com)

s3.amazonaws.comi.hu�post.com

Vonis 21 bulan penjara bagi Messi dikukuhkan,
tapi ia 'tak akan masuk bui' 

Diduga Nyetir Sambil Mabuk,
Tiger Woods Ditahan Polisi

Sport

LifeStyle



JULI 2017 SMART LIFESTYLE 149

LifeStyle

Pegolf legendaris Tiger Woods 
ditahan pihak kepolisian. Pegolf 
Amerika Serikat itu terpaksa 
berurusan dengan pihak berwajib 
lantaran diduga menyetir dalam 
kondisi mabuk. Woods, 41 tahun, 
diamankan polisi tak jauh dari 
rumahnya di kawasan Jupiter, 
Florida, Senin (29/5/2017) 
pukul 3 dinihari waktu setempat. 
Website TMZ menyebut Woods 
mengemudi dengan tak menentu 
dan kemudian menolak untuk 
memakai breathalyzer (alat untuk 
mengukur kadar alkohol dalam 

darah dari sampel napas) setelah 
petugas kepolisian mencium bau 
alkohol dari napasnya. Setelah 
beberapa jam ditahan, Woods 
kemudian dibebaskan sekitar 
pukul 10.50 pagi waktu setempat.

Woods telah mengeluarkan 
pernyataan resmi terkait kejadian ini. 
Dia membantah telah menyetir di 
bawah pengaruh alkohol. "Saya 
memahami betapa buruknya 
perbuatan saya dan saya 
bertanggung jawab penuh atas 
perbuatan saya. Saya ingin publik 

tahu bahwa alkohol tak terlibat," tulis 
Woods dalam pernyataan yang 
dikutip Foxnews. "Apa yang terjadi 
adalah reaksi tak terduga dari 
obat-obatan yang sudah diresepkan. 
Saya tak menyadari bahwa 
gabungan beberapa obat 
memengaruhi saya dengan sangat 
kuat," katanya. "Saya ingin minta 
maaf sepenuh hati kepada keluarga 
saya, teman-teman, dan fans. Saya 
juga berharap lebih dari diri saya. 
Saya akan melakukan segalanya 
demi memastikan hal ini tak terjadi 
lagi," kata Woods. (sport.detik.com)

Mahkamah Agung Spanyol 
mengukukuhkan hukuman penjara 
21 bulan terhadap bintang 
Barcelona, Lionel Messi, dan denda 
2,09 juta euro atau sekitar Rp 31,1 
miliar dalam kasus penggelapan 
pajak. Ketuputusan tersebut 
dikeluarkan hari Rabu (24/05) 
beberapa bulan setelah tim 
penasehat hukum Messi mengajukan 
banding. Messi dan ayahnya, pada 
Juli 2016 karena menggunakan 
perusahaan-perusahaan di Belize, 
Inggris, Swiss, dan Uruguay untuk 
menghindari pembayaran pajak atas 

penerimaan Messi sebesar 4,16 juta 
euro yang didapat dari royalti foto 
mulai 2007 hingga 2009.

Ketika kasus ini digelar di 
pengadilan, Messi beralasan bahwa 
untuk urusan pajak ini ia serahkan 
semuanya ke ayahnya. Ia mengaku 
'tak tahu sama sekali' soal urusan 
keuangan dan bagaimana 
kekayaannya dikelola. Namun 
Mahkamah Agung Spanyol 
menyatakan mestinya Messi paham 
dan tahu tentang kewajiban 
membayar pajak atas royalti yang 

ia terima dari penjualan foto-fotonya. 
Dalam keputusan MA, vonis penjara 
21 bulan terhadap ayah Messi 
dikurangi menjadi 15 bulan dengan 
pertimbangan Messi sudah 
membayar semua kewajiban pajak 
yang mestinya ia setorkan ke negara. 
Besar kemungkinan hukuman 
penjara bagi Messi dan ayahnya akan 
diubah menjadi hukuman 
percobaan, sesuatu yang lazim 
berlaku di Spanyol bagi terpidana 
kasus-kasus bukan pidana dengan 
hukuman di bawah dua tahun. 
(bbc.com)

s3.amazonaws.comi.hu�post.com

Vonis 21 bulan penjara bagi Messi dikukuhkan,
tapi ia 'tak akan masuk bui' 

Diduga Nyetir Sambil Mabuk,
Tiger Woods Ditahan Polisi

LifeStyle
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Apple Rilis Komputer iMac Pro dengan Harga 
Luar Biasa Mahal  >>

Apple akhirnya mengumumkan komputer all-in-one terbarunya 
dengan nama iMac Pro. Rencananya Apple akan mulai menjual 
iMac Pro pada Desember mendatang. Harganya mulai dari 4.999 
dollar AS atau sekitar Rp 66 juta. iMac Pro terbaru mengusung 
jargon “the most powerful Mac ever” yang dapat diartikan “Mac 
terkuat yang pernah dirilis Apple”. Apple mengatakan bahwa 
komputer all-in-one tersebut dilengkapi dengan prosesor Intel 
Xeon yang memiliki 8-core untuk spesifikasi terendah. Kemudian 
ada juga konfigurasi dengan prosesor Intel Xeon 18-core, layar 
5K, serta GPU AMD Radeon Vega. Banderol harganya tentu saja 
lebih tinggi dari 4.999 dollar AS. Apple belum merilis harga untuk 
versi termahal ini. Penggunanya juga bakal mendapatkan VRAM 
maksimal 16 GB dan memori penyimpanan SSD berkapasitas 
maksimal 4 TB. Spesifikasi kelas atas tersebut sengaja disematkan 
ke dalam iMac Pro. Tujuannya agar komputer all-in-one itu 
bisa dipakai untuk melakukan banyak hal, mulai dari editing 
kelas berat, pekerjaan grafis, game, realitas virtual, hingga soal 
penelitian artificial intelligence atau kecerdasan buatan. (Kompas)

Pakai Rumus Ini Agar Dengarkan Musik Lewat 
Earphone Tak Bikin Tuli  >>

Dikatakan dr Damayanti Soetjipto, SpTHT-KL, Ketua Komnas 
Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT), 
mendengarkan musik lewat earphone memang menjadi salah satu 
kebiasaan remaja dan dewasa muda zaman sekarang. Agar telinga 
tetap sehat, gunakan rumus 60 per 60. "Jadi volumenya maksimal 
60 untuk kiri dan kanan. Pilih juga earphone yang memiliki peredam 
kebisingan dan ingat, batas maksimal mendengarkan musik lewat 
earphone itu satu jam per hari," tutur dr Dama kepada wartawan, baru-
baru ini. Hindari juga menggunakan earphone untuk mendengarkan 
musik sebelum tidur. Melakukan hal ini bisa merusak sel rambut 
halus di dalam telinga yang berfungsi mengantarkan bunyi ke saraf 
pendengaran dan otak. "Kalau tidur kan otak istirahat, tapi gendang 
telinga dan sel rambutnya terpapar suara keras terus-menerus dari 
earphone. Lama-lama nanti sel rambutnya bisa rontok dan akhirnya 
mengalami gangguan pendengaran," tandasnya lagi. Menurut data 
WHO saat menganalisis kebiasaan mendengarkan musik orang 
berusia 12-35 tahun, hampir 50 persennya mendengarkan musik 
dengan volume yang melebihi ambang batas normal. Sebanyak 40 
persen orang pun terpapar suara dengan volume yang berpotensi 
merusak telinga, terutama di tempat hiburan. (Detik)

<< Lubang Misterius Tampakkan Diri di 
Permukaan Mars, NASA pun Bingung

Salah satu foto terbaru yang dikirimkan oleh Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO) membuat para peneliti di Wahana Antariksa 
Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat bingung. 
Dalam foto yang diambil oleh kamera High Resolution Imaging 
Science Experiment (HiRISE) milik MRO tersebut, sebuah lubang 
yang dalam dan lebar baru saja menampakkan dirinya di antara 
lapisan karbon dioksida di kutub selatan Mars. Kamera HiRISE 
mampu memotret obyek berukuran satu meter atau lebih dari 
jarak 200 hingga 400 kilometer. Oleh karena itu, lubang misterius 
itu jelas tidak bisa diremehkan.  Bayangkan saja, jika satu piksel 
dari foto asli NASA mewakili 50 sentimeter, maka diameter 
lubang tersebut bisa mencapai ratusan meter. Kini, para peneliti 
NASA mempertanyakan penyebab terjadinya lubang tersebut, 
walaupun mereka telah mengetahui beberapa hal yang dapat 
membuat lubang di permukaan planet Mars. Kompas)
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Jelang Lebaran, Klaim Asuransi Menumpuk >>

Fakta ini seperti yang disampaikan Iwan Pranoto, 
Marketing Communication and Public Relations Head 
Asuransi Astra, Selasa. Jumlah pemilik kendaraan yang 
klaim juga mengalami kenaikan, mulai dari 20 persen 
sampai 30 persen. “Sekarang sedang ramai, di mana 
mereka yang mobilnya ada goresan-goresan ingin 
dirapihkan tampilannya. Ini sama momennya seperti 
masyarakat yang ingin membeli mobil baru, begitu juga 
setelah mudik,” ujar Iwan. “Di hari biasa, kami umumnya 
menerima 11 klaim dalam satu hari. Sementara kemarin, 
ketika saya melakukan pengecekan di salah satu outlet, 
sudah mencapai 15 klaim,” ucap Iwan.  “Memang tipsnya, 
ketika mobil sudah luka-luka, langsung saja klaim dan 
diperbaiki, jangan ditumpuk dan menunggu momen 
tertentu. Itu kan hak pemilik mobil untuk mendapatkan 
pelayanan seperti itu,” kata Iwan. (Kompas)

<<  Asuransi Hewan Peliharaan, Seberapa 
Penting?

Kini, asuransi hewan peliharaan sepertinya harus menjadi agenda 
dalam perencanaan keuangan Anda. Khususnya bagi mereka 
pecinta hewan peliharaan. Baru-baru ini, salah satu perusahaan 
ritel di Indonesia mengekspansi usahanya ke jasa pemeliharaan 
hewan peliharaan yang diberi nama Pet Kingdom di kawasan Alam 
Sutera, Tangerang. Selain berbagai fasilitas perawatan hewan, 
Pet Kingdom juga mulai merambah ke lini lain, yakni dengan 
menyediakan asuransi hewan. Marketing Director Kawan Lama 
Retail Nana Puspa Dewi mengatakan asuransi yang ditawarkan 
berupa perlindungan dari risiko kematian, kehilangan, biaya 
pengobatan akibat kecelakaan atau penculikan. Nana optimistis 
bahwa kebutuhan akan asuransi hewan sangat tinggi, terutama 
di kawasan perkotaan seperti Jakarta dan Tangerang. Adapun 
premi yang dikenakan per bulannya mirip dengan premi asuransi 
lainnya, yakni mencapai Rp199.000.  (Tempo)

Saat Asuransi Mulai Menyentuh Petani dan 
Peternak >>

Kebijakan pemerintah mendorong asuransi sektor pertanian 
dan peternakan mulai diminati petani dan peternak. Setidaknya, 
Jumlah sawah petani yang diasuransikan dalam dua tahun 
terakhir ini semakin luas.  Bila tahun 2016 baru 660 ribu hektare, 
hingga akhir 2017 ini diharapkan naik menjadi satu juta hektare. 
"Banyak petani makin sadar resiko tinggi. Ada hama tikus, 
wereng, dan penyakit lain. Belum lagi faktor alam seperti banjir 
dan kekeringan," ujar  Ika Dwinita Sofa, Kepala Urusan Usaha 
Pertanian Asuransi Jasindo (BUMN) dalam keterangannya 
di Jakarta. Sepanjang 2016 BUMN sektor asuransi ini telah  
membayar klaim kepada petani sampai Rp 71 miliar. Sekitar 70% 
diberikan kepada petani Jateng dan Jatim yang sawahnya puso 
terkena banjir Bengawan Solo. Biayanya premi relatif terjangkau. 
Per hektare  sawah preminya Rp 180 ribu. Namun mendapat 
subsidi pemerintah 70% sehingga petani cukup mengeluarkan 
Rp 36 ribu. Sementara nilai pertanggungannya Rp 6 juta per 
hektare jika mengalami gagal panen 70 persen.  (Jawapos)
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ACA Highlight

ACA Sediakan Asuransi 
Bagi Biro Perjalanan

Asuransi Central Asia (ACA) mengundang serta melakukan 
sosialisasi pertemuan dengan para pengusaha biro perjalanan/

travel agen yang ada di Jakarta, terkait dengan produk 
asuransi Default Insurance Program (DIP) Mei 2017 lalu.
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Produk ini merupakan asuransi penjaminan 
selain dari Bank Garansi yang di wajibkan 
untuk setiap biro perjalananan yang 

tergabung dalam International Air Transport 
Association (IATA).

Pada acara yang di gelar di salah satu hotel daerah 
kemayoran ini, Stephanus Soelistio selaku Head of 
Business Development II ACA, menegaskan acara 
ini digelar untuk menjaga hubungan baik serta 
mengenal lebih dekat dengan para pengusaha 
travel agen di Jakarta khususnya.

Dimana ada pepatah mengatakan tak kenal maka 
tak sayang, tidak mungkin ACA bisa menjamin 
suatu objek apabila tidak  mengenal dengan 
baik objek yang di jaminnya. Hal senada juga 
di ungkapkan Zaafril Razief Amir, Kepala Divisi 
Finacial Insurance ACA.

LifeStyle

Perlunya keterbukaan dari kedua belah pihak menjadikan kerjasama ini akan terjalin dengan sangat baik. Dengan 
kisaran premi yang relatif kecil, memudahkan para rekanan travel agent untuk mengatur perputaran uang mereka 
guna kebutuhan yang lain. Serta memberikan jaminan kenyamanan dalam melakukan transaksi bisnis untuk 
perkembangan usahanya.

Selanjutnya, berkaitan dengan para peserta acara tersebut, yaitu travel agent, maka kesempatan yang baik ini 
dimanfaatkan dengan presentasi produk asuransi perjalanan dari New Travel Safe ACA, yang di bawakan langsung 
oleh Head of Travel Insurance, Sugiarto.

Acara di tutup dengan pembagian souvenir serta doorprize bagi rekan-rekan travel agent. “Semoga acara ini bisa 
lebih sering berlangsung untuk dapat saling mengenal satu sama lain”, sebut salah satu peserta.
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Jika anda ingin bertanya mengenai asuransi, kirimkan pertanyaan anda ke rubrik INSURANCE VILLE 
melalui info@aca.co.id. setiap pertanyaan yang dimuat akan kami berikan cenderamata menarik.

Tanya jawab Seputar Asuransi...
Klinik Asuransi
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Halo ACA. 

Saya masih penasaran nih karena saat penggantian klaim kebakaran beberapa 
waktu lalu, pihak asuransi tidak mengganti seluruhnya. Sementara. Petugas klaim 
mengatakan bahwa obyek pertanggungan saya kena depresiasi. Namun saya tidak 
jelas dengan penjelasan mereka. Untuk itu melalui surat ini mohon dapat dijelaskan 
kembali, apa yang dimaksud dengan Depresiasi disini? Apa itu hanya trik akal-akalan 
pihak asuransi? Terima kasih atas jawabannya. 

Jumala, Jakarta

Ibu Jumala yang baik,

Berbicara tentang depresiasi atau penyusutan seolah tak ada 
habisnya. Walaupun secara akuntansi, depresiasi itu ada dan 
tidak dapat disangkal. Namun demikian, tetap saja banyak pihak 
yang mengatakan bahwa depresiasi itu hanyalah salah satu “trik” 
pihak asuransi untuk mengurangi pembayaran klaim.

Contoh nyata mengenai penyusutan dalam kehidupan sehari-
hari dapat kita lihat pada sayuran yang dijual di pasar tradisional. 
Sayuran yang pada pagi hari begitu segar dan harganya mahal 
namun bila menjelang sore sayuran tersebut mulai layu maka 
otomatis harganya pun turun. Apalagi bila sayuran tersebut 
sudah berhari-hari sehingga menjadi busuk dan otomatis tidak 
berharga lagi.

Apakah itu Depresiasi dan mengapa ada Depresiasi?

Depresiasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai suatu harta 
benda (kecuali tanah) dari waktu ke waktu. Hal itu disebabkan 
oleh dua alasan utama, yaitu penurunan kualitas fisik dan karena 
ketinggalan jaman (berlalunya waktu).

1. Penurunan Kualitas Fisik
Terjadi sebagai akibat pemakaian barang atau karena 
pengaruh alam yang secara alami berpengaruh terhadap 
kualitas fisik seiring dengan berjalannya waktu. Setiap 
barang akan semakin menurun kualitas fisiknya walaupun 
telah mendapatkan pemeliharaan sebaik-baiknya.

2. Ketinggalan jaman (berlalunya waktu) 
Barang-barang elektronik misalnya, walaupun keadaan 
fisiknya masih sangat baik tetapi belum tentu dapat dijual 
senilai harga belinya (modal) apabila telah muncul model 
terbaru dengan teknologi yang lebih canggih.

Umumnya setiap benda akan mengalami penyusutan nilai 
atau depresiasi yang besarnya bervariasi tergantung pada 
jenisnya dan jangka waktu pemakaian (life time), sehingga nilai 
ekonomisnya bisa menjadi nol sesudah jangka waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan asuransi, perhitungan depresiasi 
dilakukan pada saat memberikan taksiran nilai penggantian 
terhadap harta benda yang mengalami kerugian dengan 
mengacu pada prinsip indemnitas (indemnity). Hal ini terjadi 

karena prinsip indemnitas diterapkan untuk mengembalikan 
posisi keuangan Tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya 
kerugian. Sehingga dalam hal ini, penggantian yang diberikan 
Penanggung tidak akan melebihi nilai barang yang diasuransikan 
pada saat sebelum terjadi kerugian.

Misalnya, suatu mesin dalam keadaan baru, dibeli pada tahun 
2010 dipertanggungkan (diasuransikan) senilai Rp 100 juta (harga 
baru mesin pada saat itu). Menurut pabrikan (manufacturer book) 
bahwa life time mesin tersebut adalah 20 tahun , yang berarti per 
tahunnya terjadi penyusutan sebesar 5%.

Pada tahun 2012, terjadi kebakaran yang mengakibatlan 
kerusakan total pada mesin itu. Lalu, berapa nilai ganti rugi yang 
akan dibayarkan pihak asuransi?
Begini perhitungannya:

Harga baru mesin
Umur mesin 
Depresiasi per tahun
Besar ganti rugi
        

Dikarenakan, kerugian terjadi pada tahun kedua, maka 
depresiasi mesin tersebut adalah 10%. Sehingga besar ganti 
rugi yang diberikan pihak asuransi adalah nilai pertanggungan 
mesin (Rp 100 juta) dikurangi nilai penyusutan 10% dari nilai 
pertanggungan mesin (Rp 10 juta) yaitu menjadi sebesar Rp 90 
juta.

Dapatkah Depresiasi dihindari?

Depresiasi bisa saja dihindari karena depresiasi tidak diberlakukan 
apabila pada kondisi polis Tertanggung dilekatkan klausula 
tambahan seperti klausula reinstatement (untuk bangunan) atau 
klausula replacement (untuk mesin-mesin).

Demikian penjelasan dari kami Ibu Jumala, mengenai istilah 
Depresiasi dalam dunia asuransi. Semoga penjelasan kami ini, 
dapat bermanfaat bagi Ibu maupun pembaca lainnya.

=  Rp 100 juta
=  20 tahun 
=  5%
=  Rp 100 juta–(Rp 100 juta x (2 tahun x 5% per tahun))

Rp 100 juta – Rp 10 juta 
Rp 90 juta
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