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Selamat datang di edisi perdana Seputar
Aktuaris. Seputar Aktuaris ini diterbitkan
secara triwulanan oleh Persatuan Aktuaris
Indonesia (PAI) khusus bagi para anggota PAI
untuk meningkatkan komunikasi PAI dengan
anggotanya, termasuk dalam penyampaian
program PAI serta layanan bagi anggota untuk
memperkuat profesi aktuaris.
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Peluncuran Seputar Aktuaris sebagai salah
satu media komunikasi yang digunakan oleh
PAI menjadi sangat relevan karena PAI
menyadari bahwa tantangan yang dihadapi
oleh profesi aktuaris semakin bervariasi seiring
dengan dinamika yang terjadi baik dalam
aspek ekonomi, sosial, maupun regulasi di
Indonesia.
Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional,
penerbitan UU No. 40/2014 oleh pemerintah,
pertumbuhan industri asuransi umum,
perlunya penambahan standar praktek untuk
industri asuransi jiwa serta imbalan kerja dan
dana pensiun, perlunya aktuaris akademisi,
perlunya penciptaan dan penambahan jumlah
aktuaris dengan tetap menjaga mutu/kualitas
aktuaris untuk memenuhi kebutuhan industri
dan persyaratan regulasi, dan juga dengan
diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN
pada tahun 2015 telah memicu PAI untuk
melakukan terobosan-terobosan dan membuat
rencana strategis yang terstruktur, sistemik
dan masif dalam rangka meningkatkan jumlah
dan mutu/kualitas aktuaris, mengembangkan
profesionalisme aktuaris, dan menghadapi
tantangan kedepan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Garis Besar
Arah Organisasi untuk periode 2014-2017, PAI
sesuai fungsinya telah merumuskan dokumen
program kerja tahun 2014-2017 yang berisikan

sasaran
umum
dan
rencana
strategis
penyelenggaraan organisasi. Untuk mencapai
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, PAI akan
bekerja sama dengan semua pemangku
kepentingan terkait, termasuk regulator, asosiasi
profesi dan industri, lembaga pendidikan dan
pihak terkait lainnya.
Partisipasi aktif semua anggota PAI menjadi
syarat utama pencapaian sasaran-sasaran dan
misi yang telah ditetapkan. Saya mengajak
seluruh anggota PAI untuk bersama-sama
meningkatkan derajat
profesional aktuaris
dengan meningkatkan mutu profesionalisme.
Saya menganjurkan kepada semua anggota PAI
untuk melibatkan diri dalam PAI dengan cara
mengkontribusikan ide-ide dalam Seputar
Aktuaris ini dan media lainnya. Saya yakin
dengan dukungan dan kerjasama dari semua
anggota PAI, PAI dan profesi aktuaris akan
lebih banyak berkiprah dan berkontribusi dalam
pembangunan di Indonesia pada tahun-tahun
mendatang.
Untuk menjamin partisipasi aktif anggota PAI,
beberapa sarana media komunikasi, termasuk
email, sms, dan twitter, akan digunakan PAI
secara maksimal untuk keperluan penyampaian
pesan yang efektif kepada anggota PAI. Saya
menghimbau agar semua anggota PAI dapat
melakukan pengkinian data secepatnya dengan
melengkapi data/informasi dalam link berikut:
https://www.surveymonkey.com/s/XJ5K6CT.
Akhir kata, saya mengucapkan selamat
menyambut tahun baru 2015 dan selamat
bekerja kepada seluruh jajaran pengurus PAI
periode 2014-2017.
Rianto Ahmadi Djojosugito, FSAI
Ketua
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Sudahkah
anda…


Mempelajari UU
No. 40/2014
tentang
Perasuransian ?



Mengikuti PAI
melalui akun
Twitter
@AktuarisPAI ?



Melakukan
pengkinian data
anggota dengan
melengkapi
survey di link
berikut:
https://www.sur
veymonkey.com/
s/XJ5K6CT ?

Misi Ketua PAI Periode 2014-2017
•Meningkatkan derajat profesional aktuaris dengan meningkatkan mutu profesionalisme
•Meningkatkan pengetahuan industri yang berkaitan atas keberadaan aktuaris
•Perbaikan dan perluasan perekrutan dan kaderisasi calon anggota dengan tetap mempertahankan kualitas

Susunan Pengurus Inti PAI Periode 2014-2017
Susunan Pengurus Inti PAI Periode 2014-2017 didasarkan pada Keputusan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia Nomor:
774/KTA/SK/PAI/XII/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Pengurus Persatuan Aktuaris Indonesia yang diterbitkan pada
tanggal 9 Desember 2014, sebagaimana diperlihatkan di bawah ini. Informasi lengkap mengenai Surat Keputusan ini dapat
dilihat di website PAI.

Komisi-Komisi Di Bawah Bidang
Komisi di bawah Bidang
Pendidikan:




Komisi Ujian dan
Kurikulum
Ketua: Vincentius
Wilianto, FSAI
Komisi Kerjasama
dengan Perguruan
Tinggi
Ketua: Budi
Tampubolon, FSAI

Komisi di bawah Bidang
Penelitian dan
Pengembangan:




Komisi di bawah Bidang
Asuransi:


Komisi Pengembangan
Riset
Ketua: Nurdin Kosasih,
FSAI



Komisi Jurnal Sains
Aktuaria
Ketua: Nico Demus,
FSAI
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Komisi Asuransi Jiwa
Ketua: Suharyono
Hadisumarno, FSAI
Komisi Asuransi Umum
Ketua: Joannes
Widjajanto, FSAI

Komisi di bawah Bidang
Imbalan Kerja dan Dana
Pensiun:


Komisi Imbalan Kerja
Ketua: Taufik
Rayriawan, ASAI



Komisi Dana Pensiun
Ketua: Shanti Devi R,
FSAI

Program Kerja PAI Tahun 2014-2017
Surat Keputusan Ketua Persatuan Aktuaris
Indonesia Nomor: 775/KTA/SK/PAI/XII/2014
tertanggal 9 Desember 2014 mengatur
tentang Program Kerja dan Anggaran
Persatuan Aktuaris Indonesia Tahun 2014 –
2017.
Program Kerja PAI Tahun 2014-2017
mempunyai arti strategis karena di dalamnya
memuat uraian sasaran umum dan rencana
kegiatan PAI tahun 2014-2017.
Program Kerja ini merupakan wujud
komitmen Pengurus PAI periode 2014-2017
dalam mengimplementasikan Keputusan
Sidang Pleno Kongres ke V Persatuan
Aktuaris Indonesia tentang Garis Besar Arah
Organisasi untuk periode 2014-2017.
Untuk mencapai misi Ketua PAI dan sasaran

umum periode 2014-2017, akan dilakukan 93
kegiatan strategis disemua aspek mencakup:
pendidikan, pengembangan profesionalisme,
standar praktek, kode etik, penelitian dan
pengembangan, industri asuransi, industri
imbalan kerja dan dana pensiun, jaminan
sosial, dan tata kelola organisasi
Selama periode 2014-2017, disamping
mengoptimalkan program dan kegiatan yang
telah berjalan, juga dirumuskan program
kegiatan baru dalam rangka peningkatan
sistem pendidikan dan profesionalisme
anggota
PAI
serta
mempersiapkan
kesinambungannya.
Informasi lebih lanjut mengenai program
kerja tahun 2014-2017 dapat dilihat dalam
website PAI.

Sudahkah Anda Melakukan Pengkinian Data ?
Untuk meningkatkan partisipasi anggota
PAI, sesuai amanat Garis Besar Arah
Organisasi 2014-2017, PAI akan melakukan
pengkinian data anggota PAI.
Pengkinian data anggota diperlukan agar
komunikasi antara pengurus dengan anggota
lebih efektif dan untuk mendukung proses
migrasi sarana komunikasi melalui milis saat
ini ke format komunikasi lainnya.
Oleh karenanya, PAI menghimbau semua
anggota PAI untuk dapat segera melakukan
pengkinian data individu, termasuk apabila
ada perubahan terhadap data pekerjaan dan

alamat setiap anggota PAI, dengan cara
mengisi dan melengkapi survey dalam link
berikut:
https://www.surveymonkey.com/s/XJ5K6CT.
Sekretariat PAI akan melakukan pengecekan
secara aktif sehingga proses pengkinian data
anggota yang terdapat pada PAI dapat
diselesaikan sebelum akhir bulan Maret 2015.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi
Sekretariat PAI melalui telepon: 021-8355105
atau email: secretariat@aktuaris.org.

Penyesuaian Biaya Ujian PAI
PAI akan melakukan penyesuaian biaya
ujian PAI mulai tahun 2015. Penyesuaian ini
dilakukan setelah mempertimbangkan halhal berikut:
1.

PAI perlu untuk senantiasa menjaga
serta meningkatkan mutu ujian profesi
aktuaris. Untuk menjaga/meningkatkan
mutu ujian diperlukan biaya;

2.

Terjadi
peningkatan biaya
untuk
meningkatkan manajemen administrasi
pelaksanaan ujian, sesuai amanat Garis
Besar Arah Organisasi 2014-2017;

3.

Biaya ujian yang berlaku saat ini belum
pernah ditinjau ulang dan mengalami
penyesuaian sejak 5 (lima) tahun lalu.

PAI akan memberlakukan syarat pelunasan
tunggakan iuran anggota, sebelum anggota
dapat
melakukan
pendaftaran
untuk
mengikuti ujian PAI.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam
Surat Keputusan Pengurus yang akan segera
diterbitkan oleh PAI dan diunggah ke dalam
website PAI.

Mata Ujian 3
Peserta Ujian

Penyesuaian Besaran Iuran Keanggotaan di PAI

Tanggal Penting
Ujian PAI 2015

Ujian PAI Periode 1:
23-24 Maret 2015
A10 – Matematika
Keuangan
A20 – Probabilitas dan
Statistik
A30 – Ekonomi
A40 – Akuntansi

PAI akan melakukan penyesuaian besaran
iuran keanggotaan di PAI pada tahun 2015.
Penyesuaian ini perlu dilakukan setelah
mempertimbangkan keperluan biaya untuk
kegiatan-kegiatan sesuai amanat Garis Besar
Arah Organisasi 2014-2017 sebagai berikut:
1.

Meningkatkan promosi profesi aktuaris;

2.

Meningkatkan komponen administrasi
organisasi termasuk yang berkaitan
dengan aktifitas anggota;

3.

Meningkatkan komunikasi antara

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja
PAI Tahun 2014-2017, sampai dengan
Desember 2014, PAI telah melakukan
beberapa kegiatan, diantaranya:
1.

2.

(The Society of Actuaries of Indonesia)

Jl. Tebet Raya No.66 C
Jakarta Selatan 12820
Indonesia
Telp. +62-21 835 5105
Fax +62-21 3650 5600
E-mail secretariat@aktuaris.org
Twitter @AktuarisPAI
Website www.aktuaris.org
Untuk informasi lebih lanjut
mengenai Seputar Aktuaris, silakan
hubungi staf Sekretariat PAI:
 Nancy Saskiawati di
nancy.pai@aktuaris.org
 Dwi Yudianto di
yudi.pai@aktuaris.org.

4.

Peningkatan penggunaan teknologi
untuk manfaat sebesar-besarnya bagi
anggota PAI.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam
Surat Keputusan Pengurus yang akan segera
diterbitkan oleh PAI dan diunggah ke dalam
website PAI.

Kegiatan PAI

F33 – Aspek Aktuaria
Dalam Asuransi Umum

PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

pengurus dengan anggota PAI dengan
menggunakan beberapa sarana
komunikasi;

berpartisipasi aktif dalam beberapa
pertemuan yang diadakan oleh regulator
dan asosiasi industri terkait pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
terutama untuk program Jaminan
Kesehatan dan Jaminan Pensiun;
berpartisipasi aktif dalam beberapa
dialog awal dengan regulator terkait
profesi aktuaris pasca diterbitkannya UU

No. 40/2014;
3.

melakukan beberapa pertemuan baik
dengan lembaga pendidikan maupun
asosiasi profesi lain untuk mengkaji
kerjasama lintas organisasi kedepannya;

4.

melakukan kajian atas pengelolaan
organisasi, termasuk keanggotaan serta
prosedur administrasi lainnya untuk
meningkatkan tata kelola organisasi;

5.

mempersiapkan prosedur dan proses
pemutakhiran sarana komunikasi PAI
dengan anggotanya.

Tentang Persatuan Aktuaris Indonesia
Persatuan Aktuaris Indonesia disingkat PAI, dalam bahasa Inggris disebut The Society of Actuaries of
Indonesia dan disingkat SAI, didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1964. PAI merupakan
organisasi profesi aktuaris di Indonesia. PAI telah menjadi anggota penuh the International Actuarial
Association (IAA) sejak tahun 2006.
Pengurus Organisasi PAI diketuai oleh Ketua Pengurus yang dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
oleh Rapat Anggota. Sebagai organisasi profesi aktuaris, PAI mempunyai peranan sebagai berikut: 1)
mewakili dan mengatur anggota PAI untuk kepentingan profesi dan kepentingan umum; 2) mengatur
standar praktek dan kode etik yang meliputi etika dan hal-hal teknis; 3) menyelenggarakan ujian
keanggotaan PAI berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan IAA dan mengeluarkan sertifikasi; 4)
mengembangkan dan memelihara kemitraan dengan universitas lokal untuk identifikasi optimal talenta
muda dan pengembangan anggota baru; 5) menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk
keberlanjutan pendidikan dan pengembangan profesionalisme anggota; dan 6) membangun dan
memelihara hubungan kerjasama dengan Pemerintah, komunitas bisnis, dan profesi lainnya.
Disklaimer
Seputar Aktuaris diterbitkan oleh PAI untuk anggota PAI. Publikasi ini disediakan untuk informasi
kegiatan PAI selama periode 2014-2017 dan tujuan pendidikan saja. PAI tidak membuat pernyataan,
dukungan, atau jaminan berkaitan dengan informasi yang terkandung didalamnya dan tidak
bertanggung jawab atas tuntutan atau kerugian sehubungan dengan akurasi informasi dan penggunaan
atau penyalahgunaan setiap informasi yang tersedia. Publikasi ini bukan merupakan nasihat
profesional atau keuangan. Pernyataan fakta dan pendapat yang dikemukakan di sini adalah pendapat
masing-masing penulis. Dalam hal apapun PAI tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan
yang disebabkan oleh pengiriman publikasi ini melalui email atau websitenya, termasuk kerugian yang
diakibatkan oleh virus.
Hak Cipta © 2014 Persatuan Aktuaris Indonesia. Semua hak terdaftar dan dilindungi.
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