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Kenalan Dulu
Lulus dari Deakin University, sarjana bisnis
dengan predikat Distinction

Pengusaha – 5 perusahaan (aktif + pasif)

Pengamat industri fintech + investasi
Indonesia (tentunya menggunakan juga)

Penulis adriansiaril.com – blog pertama dan 
terlengkap untuk topik p2p lending 

Saat ini belum memiliki kualifikasi apapun

BUKAN AGEN ASURANSI!



1. Kita tidak akan sebut atau
bahas brand apapun

2. Kita tidak akan bahas
kebutuhan secara individual

3. Mayoritas pembahasan
merupakan sisi investasi
konvensional, tapi aku akan
memberikan beberapa
informasi dari sisi syariah

Aturan Main



Bagian 1
Fakta dan data



Asuransi Sebenarnya perlu atau tidak?



1. Produk antar brand 
asuransi tidak berbeda
jauh, tidak ada gunanya
memperdebatkan brand

2. Semua jenis asuransi
punya plus dan minus

3. Semakin muda umur kita, 
semakin ekonomis juga 
premi asuransi kita

4. Apapun jenis dan merk 
yang kamu pilih, agen
kamu tetap akan menerima
komisi yang CUKUP 
BESAR

FAKTA ASURANSI



MITOS ASURANSI

• Asuransi di desain untuk
merugikan kita

• Asuransi merupakan
produk investasi

• Sulit melakukan klaim atas
asuransi

• Asuransi memang mengurangi uang kita, 
namun melindungi kita dari risiko yang 
bilamana terjadi mengurangi uang kita
lebih banyak lagi

• Asuransi memiliki biaya-biaya besar yang 
tidak menguntungkan, sehingga bukan
merupakan produk yang menghasilkan
keuntungan

• Kita sebagai nasabah asuransi maupun
perusahaan asuransi memiliki hak legal 
yang diatur dalam perjanjian polis. 
Selama kita mengikuti aturan yang 
berlaku, pihak asuransi tidak memiliki hak
untuk menolak klaim kita



Jenis Asuransi dari Lingkup Produk

Rumah, bisnis, HP, belanja online, perjalanan

Memberikan uang bila meninggal

Memberikan uang bila mengidap penyakit tertentu

Memberikan uang bila terjadi Tindakan medis

Dikasi uang kalau rawat inap

Asuransi Umum

Asuransi Jiwa

As. Penyakit Kritis

Asuransi Kesehatan

Asuransi Rawat Inap



Jenis Asuransi Jiwadari Segi Model Bisnis

Asuransi Tradisional

1. Ada yang memiliki
komponen investasi
dengan sifat fixed return, 
ada yang tanpa investasi

2. Memiliki dua jenis
pembayaran
A. seumur hidup
B. Bulanan dan tahunan

Asuransi Unit Link

1. Memiliki komponen
investasi reksadana

2. Jenis pembayaran
tergantung perencanaan
dan jenis produk

a. 1x seumur hidup
b. Setiap bulan seumur

hidup
c. Dll



Bagian 2
Opini dan Pendapat Pribadi



Asuransi Apa Saja yang Kita Perlukan?

Dibawah ini merupakan yang menurut saya wajib dimiliki

1. Kesehatan
• Bila ada Tindakan medis, tidak mengganggu asset lainnya

2. Jiwa
• Biaya pemakaman, warisan, dan “balik modal”

3. Rumah
• Merupakan kebutuhan primer yang jangan sampai hilang



Asuransi Apa Saja yang Kita Perlukan?

Dibawah ini yang menurut saya bagus bila dimiliki, tapi tidak
harus

1. Asuransi Penyakit Kritis
• Bila terdiagnosa penyakit berbahaya, langsung dapat uang yang 

bisa dipergunakan untuk pengobatan agar tidak makin parah
2. Asuransi Cacat Tetap

• Cacat tetap bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk
menghasilkan uang

3. Asuransi Kendaraan Bermotor
• Biaya perbaikan nya tidak murah, dan kita membutuhkan

kendaraan untuk bisa menghasilkan uang



Asuransi Yang Tidak Perlu

Dibawah ini Merupakan asuransi yang menurut saya tidak perlu
dimiliki:

1. Tunjangan Rumah Sakit
• Asuransi Kesehatan saja sudah cukup

2. Asuransi “Pendidikan”, “Penghasilan”, “Pensiunan”
• Jauh lebih menguntungkan uangnya ditaruh di investasi lain



Asuransi Jiwa:
Tradisional VS Unit Link

• Masing – masing punya 
kelebihan kekurangan

• Setiap orang cocoknya
berbeda-beda

• Kita akan bandingkan di 3 
slide selanjutnya



Asuransi Tradisional Model Renewal

Keunggulan

1. Sangat ekonomis di 
jangka pendek

2. Bebas komitmen –
berhenti bayar kapan saja, 
ganti produk kapan saja

Kekurangan

1. Di jangka panjang biaya
bisa tidak terkontrol

2. Manfaat produk biasa aja



Asuransi Tradisional Seumur Hidup

• Kelebihan
• Memberikan kepastian di 

jangka Panjang
• Kalau umurnya pendek, 

maka keuntungannya luar
biasa besar

• Kekurangan
• Premi sangat mahal 

melebihi di jangka pendek
• Apabila memutuskan

berhenti membayar maka
kerugiannya sangat besar

• Produk tidak bisa diubah-
ubah sama sekali Ketika 
pembayaran dimulai

• Rentan inflasi



Asuransi Unit Link

• Kelebihan
A. Ada harga ada barang-

memiliki manfaat produk
yang lebih prestige dan 
bagus

B. Bila dikelola dengan baik, 
bisa sangat 
menguntungkan di jangka
panjang

C. Fleksibel: bisa menambah
dan mengurangi manfaat

• Kekurangan
A. Biaya premi cenderung

lebih mahal di jangka
pendek

B. Membutuhkan literasi
finansial baik agar cuan
maksimal



Jadi yang paling bagus 
yang mana?

Kalau duit bukan jadi masalah, maka cukup
buka satu asuransi unit link saja, karena di
kemudian hari kita bisa menambahkan
manfaatnya bila memang merasa
membutuhkan

Masalahnya, apakah mampu memiliki asuransi
unit link?



Menghitung Uang Pertanggungan
Versi Premium/Warisan

• Yang dipertimbangkan: 
• jumlah tanggungan
• tingkatan gaya hidup
• Inflasi

• Uang pertanggungan harus bisa menghidupi
tanggungan seumur hidup dan tahan inflasi
• Lebih baik lagi bila tidak harus turun gaya hidup



Menghitung Uang Pertanggungan
Versi Esensial/Ekonomis

• Yang dipertimbangkan: 
• Biaya pemakaman
• Uang darurat tanggungan
• Kemampuan tanggungan untuk menyalin hidup

• Uang pertanggungan harus bisa memberikan
modal bagi tanggungan untuk memulai usaha
atau sebagai dana darurat sampai tanggungan
mampu mencari pemasukan yang stabil



Uang Pertanggungan
Asuransi Umum

• Perhitungan uang pertanggungan asuransi
umum lebih sederhana

• Overinsurance VS under insurance
• Overinsurance bila nilai pertanggungan sengaja

dibuat lebih tinggi daripada nilai asli
• Under insurance kebalikannya, malah dibawah
• Overinsurance bila memang mampu secara

ekonomi, tapi under insurance pun ga masalah



Rekomendasi Saya

• Apabila kamu masih belum punya 
dana darurat, maka mulailah dulu
dengan asuransi Kesehatan ekonomis
model renewal

• Apabila pemasukan bulanan kamu
sudah stabil lebih tinggi daripada
pengeluaran, boleh mulai mengatur
rencana memiliki asuransi unit link

• Apabila sudah mapan finansial, 
mulailah membangun portfolio melalui
asuransi seumur hidup



Tips Lainnya

1. Pilih produk yang sesuai kantong kamu. 
Uang kamu lebih penting.

2. Selalu bandingkan dua atau lebih produk
dari dua agen berbeda

3. Pilih agen sesuai kedekatan kamu bukan
berdasarkan perusahaan asuransi dia

4. Konsultasi ke orang non asuransi seperti
saya untuk masukan objektif

5. Kalau malas berhadapan dengan agen
asuransi, gunakan insurtech



Insurtech dan Broker Asuransi

• Insurtech: marketplace asuransi
• Broker asuransi hanya cocok untuk

nasabah bisnis saja, tidak perlu
digunakan

• Berdasarkan pengalaman saya, broker 
asuransi sendiri juga tidak objektif

• Insurtech dan broker bisa saja
memberikan premi lebih murah 
daripada direct purchase, tapi cek dulu
apakah mengenakan biaya lainnya



Terimakasih

@adriansiaril
www.adriansiaril.com

asiaril@ymail.com


