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Dr Fridolin Seto Pandu, Passion Berbagi

Tips Kesehatan untuk Nasabah & Masyarakat

Pandemi covid-19 yang terjadi 
sejak dua tahun terakhir telah 
membuat banyak perubahan 
pandangan terkait kesehatan. Ilmu 
kesehatan menjadi topik yang 
populer di masyarakat. Sayangnya, 
beberapa informasi yang beredar 
ternyata hoax atau tidak valid 
sumbernya. Untuk itu, masyarakat 
harus mampu memilah informasi 
dan tidak sembarang menyebarkan 
di media sosial atau grup WhatsApp.

Sequis menyadari bahwa perusahaan harus membantu nasabah 
mendapatkan informasi dan pengetahuan yang benar soal finansial 
dan kesehatan. Untuk itu, Sequis senantiasa menghadirkan narasumber 
pakar (expert) di bidangnya. Salah satu narasumber yang sering berbagi 
tips kesehatan adalah Senior Manager Medical Underwriter Sequis 
dr Fridolin Seto Pandu,  akrab disapa dokter Seto. Ia bergabung di 
Sequis sejak tahun 2017. Selain berkutat dengan pekerjaan sehari-hari 
menyangkut seleksi risiko calon nasabah, dr. Seto masih 
menyempatkan diri berbagi ilmu kesehatan. Bagaimana ia menjalankan 
passion memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat? Berikut 
wawancara kami.
 
Bisa berbagi cerita soal bagaimana awal berkarir di industri 
asuransi?
Awalnya, setelah lulus sekolah kedokteran, saya praktik sebagai dokter 
umum sekitar  1 tahun. Kemudian, saya mencoba tantangan baru tapi 
masih terkait ilmu kedokteran dengan melamar di Sequis untuk bidang 
underwriter. Seiring berjalannya waktu, saya yang awalnya tidak 
memiliki pengetahuan asuransi semakin mengerti terkait seluk beluk 
asuransi, bahasa asuransi, aturan polis, pengecualian polis, termasuk 
menganalisa risiko yang merupakan bagian utama dalam profesi 
underwriter. Semakin banyak yang saya pelajari semakin membuat saya 
tertarik mendalami ilmu underwriter.  Selama bekerja di Sequis saya 
juga kerap mengikuti beberapa ujian dan sertifikasi untuk mengasah 
ilmu dan pengetahuan saya di industri.  

Apa yang memotivasi passion dokter Seto untuk berbagi tips 
kesehatan? 
Saya senang berbagi ilmu kesehatan pada sesama. Tujuannya agar 
nasabah dan masyarakat semakin peduli untuk menjaga kesehatan 
karena sehat adalah modal untuk beraktivitas dan meraih mimpi. Jika 
ada anggota keluarga yang sakit tentu ada rasa sedih. Apalagi, jika 
terkendala finansial untuk biaya pengobatan. Berbagi tips dan 
pengetahuan hidup sehat juga berarti kita berkontribusi agar 
masyarakat  tidak terkena hoax yang berpotensi merugikan diri sendiri.

Pesan bagi calon nasabah asuransi sebelum mengajukan polis 
asuransi kesehatan?
Hal-hal yang kerap terlupa oleh calon nasabah adalah riwayat 
kesehatan saat mengajukan polis asuransi. Saran saya, informasikan 
dengan jujur dan apa adanya seluruh kondisi kesehatan saat mengisi 
Surat Pengajuan Asuransi (SPA) karena nantinya data tersebut yang 
akan digunakan dalam  seleksi risiko oleh underwriter perusahaan 
asuransi untuk menentukan apakah seseorang berhak ditanggung 
perusahaan asuransi atau tidak. Termasuk juga saat nasabah 
mengajukan klaim. Jika didapati ada riwayat penyakit yang tidak 
dinyatakan dalam SPA dan klaim tersebut terkait penyakit sebelumnya 
maka klaim tersebut berisiko ditolak. Pada akhirnya, nasabah yang akan 
rugi. Jadi, perlu transparan demi menghindari risiko ditolaknya 
pengajuan polis atau klaim pada masa depan.

Pesan dan saran bagi mahasiswa kedokteran yang tertarik bekerja 
di industri asuransi?
Industri asuransi menarik, menantang, dan memberikan kesempatan 
kepada kita untuk melayani masyarakat melalui ilmu yang kita pelajari 
semasa kuliah. Ada masa depan dan  jenjang karir yang menarik dan 
terbuka luas bagi para lulusan dokter untuk mengaplikasikan ilmu 
mereka.

Sequis Product
Sequis SOFI: Asuransi Penyakit Kritis Anti Rugi 

dengan Proteksi Pasti dan Premi Kembali

Prevalensi penyakit kritis sekarang ini sudah merata pada segala usia 
termasuk usia muda bahkan Penyakit Tidak Menular (PTM) telah 
menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi secara global dan 
menimbulkan masalah finansial yang serius. Demi menjawab 
kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki jaring pengaman 
finansial, Sequis menghadirkan asuransi penyakit kritis murni 
(standalone critical illness) yang bernama Sequis SOFI (System Organ & 
Function Insurance). Sequis SOFI hadir agar masyarakat dapat memiliki 
perlindungan asuransi penyakit kritis sejak dini dengan premi tetap dan 
terjangkau. Produk ini memberikan manfaat bila terjadi risiko 
kegagalan sistem dan fungsi organ tubuh serta jika terjadi risiko 
penyakit kritis termasuk penyakit kritis yang belum pernah ada 
sebelumnya.

Apa saja keunggulannya? 

Premi tetap selama masa perlindungan asuransi plus 
pengembalian premi hingga 150% bila tidak ada klaim 
selama masa perlindungan asuransi

Manfaat meninggal dunia berupa pengembalian premi 
hingga 150%

Hanya membayar premi 10 tahun akan terlindungi selama 
25 tahun 

Extra benefit asuransi gratis untuk anak berusia di bawah 
18 tahun 

Memberikan perlindungan atas beragam penyakit kritis & 
kegagalan fungsi organ. Termasuk penyakit-penyakit baru 
yang belum pernah ada sebelumnya. 

Tersedia 3 pilihan asuransi tambahan (rider),  yaitu:

SOFI-Parent Protector 
Perlindungan untuk orang tua dari Tertanggung berupa Uang 
Pertanggungan (UP) hingga Rp200 juta dan pengembalian premi yang 
sudah dibayarkan bila terkena Alzheimer, Demensia, Kanker, Parkinson, 
dan kegagalan sistem pernapasan tahap akhir. Ada manfaat 
pengembalian total premi asuransi tambahan yang telah dibayarkan 
bila terjadi tutup usia pada orang tua Tertanggung dan bila tidak ada 
klaim selama masa pertanggungan. Keunggulan lainnya adalah premi 
terjangkau. 

SOFI-Additional NCD Protector 
Manfaat pembebasan premi untuk perlindungan penyakit kritis 
Non-Communicable Disease (NCD) dan 100% pengembalian UP bila 
Tertanggung didiagnosis mengalami jenis penyakit kritis NCD kedua. 
Penyakit kritis NCD yang dimaksud adalah kanker, serangan jantung, 
dan stroke kedua. Premi rider ini pun terjangkau. 

SOFI-Comprehensive Protector 
Rider ini memberikan manfaat bila Tertanggung didiagnosis penyakit 
kanker tahap awal berupa 20% UP (sampai maksimal Rp500 juta) dan 
pembebasan premi selama 12 bulan. Terdapat juga manfaat 50% UP 
(sampai dengan Rp1 miliar) bila didiagnosis mengalami kegagalan 
pada salah satu sistem/fungsi organ di tahap menengah dan 
pembebasan premi selama 12 bulan. Jangan khawatir, premi rider ini 
pun terjangkau. 

Informasi lebih lengkap tentang SOFI dapat Anda baca di sequis.co.id 
atau hubungi Sequis Care di (62-21) 2994 2929, WhatsApp ke 08111 33 
2222 atau e-mail ke care@sequislife.com setiap Senin-Jumat pukul 
08.15-17.00 WIB. 

Sequis FAQ 

Sequis Inside

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan ke Sequis Care di No. (62-21) 
2994 2929 atau e-mail ke care@sequislife.com pada Senin–Jumat pukul 
08.15-17.00 WIB. Dapat juga melalui media sosial Sequis, yaitu Fan page 
di Sequislife OFFICIAL, Twitter @SequisOFFICIAL, dan IG @sequisofficial.

1. Bagaimana dengan nasabah yang polisnya aktif tapi agennya 
sudah tidak menjadi agen di Sequis Life lagi?
Apabila agen sudah tidak aktif maka Sequis dan kantor pemasaran 
asal polis akan menginformasikan perihal agen pengganti ke 
nasabah. Selain dengan cara tersebut, nasabah juga bisa 
mendapatkan informasi mengenai polisnya melalui Sequis Care  
dengan menyebutkan nomor polis yang dimiliki.
 

2. Bagaimana bila nasabah kehilangan kartu cashless sementara 
dalam kondisi urgent harus melakukan operasi atau tindakan 
lainnya?
Untuk permohonan surat penjaminan rumah sakit karena kartu 
kesehatan hilang, pihak keluarga/Pemegang Polis dapat 
menghubungi Claim Management di (62-21) 5223123 atau melalui 
e-mail: claim.management@sequislife.com pada Senin-Jumat pukul 
08.15-17.00 WIB dengan menyebutkan nomor polis yang dimiliki.

3. Bagaimana pembayaran klaim Sequis jika nasabah juga 
memiliki BPJS?
Jika nasabah menggunakan BPJS untuk melakukan perawatan atau 
pengobatan menggunakan BPJS maka akan diberlakukan koordinasi 
manfaat, yaitu bila ada biaya yang tidak dijamin oleh BPJS atau ada 
selisih biaya yang dibayarkan oleh nasabah dan selisih biaya tersebut 
masih bisa dijamin sesuai ketentuan polis asuransi Sequis.

Proses pengajuan klaimnya sama, yaitu melampirkan 
dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan persyaratan 
pengajuan klaim yang sudah berjalan dengan melampirkan bukti 
kuitansi biaya yang sudah dijamin oleh BPJS dan kuitansi asli dari 
BPJS yang berisi bukti biaya yang dibayarkan oleh nasabah berikut 
dengan perincian biayanya.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dan PT Sequis Aset Manajemen berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sequislife OFFICIALwww.sequis.co.id @sequisof f icial @SequisOFFICIAL

e-Buletin Nasabah Sequis

Edisi Semester I - 2022

Sequis Claim 
Pembayaran Klaim  & Manfaat

untuk Nasabah Sequis

Pembayaran klaim adalah komitmen Sequis untuk melindungi masa 
depan Anda.

Felicia Rasakan Manfaat Miliki Asuransi Kesehatan

Asuransi telah banyak membantu 
menjaga kestabilan finansial 
masyarakat Indonesia sebab risiko 
kehidupan dapat terjadi kapan 
saja. Hal ini disadari juga oleh 
Felicia (47), nasabah Sequis  yang 
telah memiliki produk asuransi 
kesehatan Sequis sejak tahun 
2020. Ia menyadari, hidup pasti 
penuh dengan kejutan sehingga 

Ia memutuskan melindungi diri dan keluarga dengan membeli 
produk Sequis. 
 
Keputusan yang tepat ini telah membantu Felicia ketika terpaksa 
dirawat karena terkena covid-19 selama 8 hari di RS Pondok Indah Puri 
Indah yang menghabiskan biaya sekitar Rp60 juta. Semua biaya 
pengobatan ditanggung seluruhnya oleh Sequis. Tidak lama setelah 
sembuh dari covid-19, Ia kembali merasakan getirnya hidup karena 
pada September 2021 Ia didiagnosis terkena penyakit infeksi paru yang 
merupakan salah satu dampak dari long covid. Penyakitnya mulai 
ditangani serius di RS Medistra sejak Februari 2022  setelah rumah sakit 
sebelumnya tidak mampu menangani penyakit yang dideritanya. 
Penyebab infeksi paru Felicia adalah Aspergillus Fungi (jamur aspergilus) 
yang cukup umum ada di udara. Ia kemudian harus dirawat sejak 31 
Maret 2022 karena infeksi paru ini memengaruhi saturasi oksigennya 
sehingga Ia harus bergantung pada selang oksigen 24 jam. Serangkaian 
pengobatan dan tindakan yang diberikan tim dokter memakan biaya 
yang cukup mahal. Ia mengisahkan antara lain ada 1 obat infus yang 
harganya Rp9,7 juta per botol dan wajib diberikan selama 2 minggu. 
Dokter juga melakukan serangkaian tes dari biopsy sampai 
bronchoscopy yang harus diperiksakan sampai ke laboratorium di luar 
rumah sakit. 
 
"Kasus saya ini cukup unik dan langka hingga membutuhkan proses 
pengobatan yang panjang. Bahkan tim dokter yang menangani pun 
mencapai 10 orang. Saya merasa terbantu karena memiliki perlindungan 
asuransi kesehatan dari Sequis. Saya sangat bersyukur karena biaya 
pengobatan tidak perlu saya tanggung sendiri. Bayangkan jika saya tidak 
memiliki asuransi kesehatan dari Sequis, bisa jadi saya harus menjual 
mobil saya untuk biaya pengobatan. Biaya pengobatan hingga tanggal 8 
Juni sudah mencapai sekitar Rp750 juta dan hingga kini pengobatan 
masih terus berjalan dan berlanjut di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur, 
Malaysia,“ sebutnya. Felicia juga mengatakan bahwa layanan cashless 
Sequis sangat membantu keluarganya saat mengurus pengobatan 
sehingga dapat berjalan dengan cepat tanpa ada hambatan. 
 
“Tidak pernah terpikir bahwa saya yang sudah menjalankan pola hidup 
sehat dan berolahraga teratur harus mengalami sakit paru kronis seperti 
ini. Belajar dari pengalaman saya yang harus menjalankan pengobatan 
yang sangat mahal maka saya mengajak masyarakat untuk segera 
memiliki asuransi kesehatan selagi sehat. Jangan tunda karena jika sudah 
sakit, hanya ada penyesalan. Penyakit bisa muncul tidak terduga dan 
kalau sudah terlanjur sakit sudah terlambat untuk memiliki asuransi. 
Belajar dari kasus saya, sakit itu sangat mahal, jauh lebih mahal daripada 
harus membayarkan premi asuransi," tutup Felicia.
 
Kisah Felicia, salah satu nasabah Sequis ini telah memberikan 
pembelajaran berharga mengenai kesehatan dan perlindungan 
asuransi. Hidup ini sangat berharga, mari jaga kesehatan dan tata 
keuangan keluarga dengan memiliki perlindungan asuransi jiwa dan 
kesehatan dari Sequis. Kunjungi kami di sequis.co.id atau hubungi 
Sequis Care di nomor (62-21) 2994 2929 atau e-mail ke 
care@sequislife.com. 

Pastikan polis Anda tetap aktif. Anda dapat menggunakan fasilitas 
autodebit dari kartu debit atau kartu kredit agar terhindar dari potensi 
lupa membayar premi.

Klaim & Manfaat Sequis Life Sequis Financial

Tahun 2021 Rp2,9 triliun Rp39,1 miliar

Kuartal 1/2022 Rp672,4 miliar Rp6,2 miliar

Webinar
“Financial Planning for Your Future”

Webinar Employee to be Entrepreneur:
“Keluar dari Zona Nyaman
untuk Mencapai Goal-mu”

XLRT Carnival:
“Power Up Social Media”

Life Talk with Sequis:
“Kenali & Deteksi Dementia Sejak Dini”

Baca Selengkapnya

Letter from President Director 
New Beginning, New Opportunities

Salam Hangat,

Tahun 2022 adalah tahun yang istimewa 
bagi Sequis yang merayakan hari ulang 
tahunnya yang ke-38. Saya percaya 
banyak hal tidak akan kembali sama 
seperti sebelum pandemi. Sebaliknya, 
kita semua dituntut untuk menyesuaikan 
diri dengan dinamika yang berbeda, 

model operasional yang berubah, dan norma kerja yang berbeda yang 
akan menggabungkan beberapa hal dari pengalaman yang telah kita 
pelajari beberapa tahun sebelumnya.

Di Sequis, kekayaan keahlian di industri asuransi sudah kami miliki 
selama puluhan tahun. Melihat kembali pada sejarah yang luar biasa 
dari perusahaan ini, Anda dapat melihat pertumbuhan tahun demi 
tahun, energi positif yang berkelanjutan dari semua karyawan, inovasi 
produk dan teknologi, ide-ide yang semakin baik serta karyawan yang 
bekerja dengan semakin cekatan.

Pada tahun 2022 ini, kami siap menjadikan perusahaan semakin kuat 
dengan menghadirkan solusi agar dapat menghadapi tantangan 
industri dan memastikan bahwa perusahaan mampu mengatasi krisis 
kesehatan global ini dalam kondisi prima. Mewujudkan strategi 
perusahaan perlu didukung oleh kerja keras, pola pikir yang benar, dan 
penerapan konsisten dari nilai-nilai Sequis. 

Salah satu hal yang saya saksikan selama 38 tahun terakhir adalah 
bagaimana kami semua saling bekerja sama dan menyukai apa yang 
kami kerjakan. Itulah inti dari kesuksesan yang terwujud menjadi 
nilai-nilai yang mengakar dan menjadi hal utama di perusahaan ini. 
Pada akhirnya, kesuksesan perusahaan akan tercermin dari akumulasi 
keberhasilan kami semua yang bekerja untuk Anda para nasabah.

Sequis Performance 
Kinerja Sequis tahun 2021 dan kuartal 1 tahun 2022 

PT Asuransi Jiwa Sequis Life mencatat kinerja positif di tahun 2021 
walau sedikit menurun jika dibanding tahun sebelumnya. Sequis 
membukukan Pendapatan Premi Bruto sebesar Rp3,03 triliun. Laba 
Setelah Pajak yang dikumpulkan senilai Rp563,34 miliar. Untuk Total 
Aset, Sequis Life mencatat Rp19,22 triliun. Sequis Life terus 
mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung 
keseluruhan operasi bisnisnya dengan Rasio Pencapaian Tingkat 
Solvabilitas (Risk-Based Capital/RBC) sebesar 511%. Sementara itu, 
sepanjang kuartal I/2022 year-on-year (yoy), Total Pendapatan Premi 
Bruto mencapai sebesar Rp739,44 miliar. Pada kuartal ini Total Dana 
Kelolaan Investasi sebesar Rp18,27 triliun dan Total Aset mencapai 
Rp19,44 triliun. 
 
Anak perusahaannya, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial mencatat 
kinerja tahun 2021 sebagai berikut: Pendapatan Premi Bruto sebesar 
Rp55,32 miliar. Sebagaimana Sequis Life berhasil mempertahankan 
posisi modalnya, demikian juga Sequis Financial tetap mampu 
mempertahankan posisi RBC di atas minimal yang diwajibkan OJK 
sebesar 120%. Dalam hal ini, Sequis Financial mencatat RBC sebesar 
526%. Sementara pada kuartal 1 tahun ini, Sequis Financial mencatat 
Pendapatan Premi Pendapatan Premi Bruto sebesar Rp16,48 miliar 
dan RBC sebesar 501%. 

Sequis 38th Anniversary Wishes & Messages 
Selamat ulang tahun untuk Sequis ke-38.  Selama lebih dari 3 dekade, 
Sequis hadir di Indonesia untuk memberikan perlindungan asuransi 
demi membantu masyarakat Indonesia mencapai hari esok yang lebih 
baik. Beberapa perwakilan dari Manajemen Sequis, agen, dan nasabah 
turut menyampaikan pesan dan harapannya untuk kesuksesan Sequis.

*)Data kinerja keuangan tahun 2021 & kuartal 1/2022 disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dan 
Laporan Laba Rugi Komprehensif di Sequis.co.id 

Terima kasih atas dukungan Anda 
semua selama beberapa tahun 
terakhir. Anda adalah fondasi, 

jantung, dan nyawa dari perusahaan 
yang sangat luar biasa ini

Tatang Widjaja,
President Director & CEO Sequis Life 

Selamat ulang tahun ke-38 Sequis! 
Terus berjaya, tumbuh semakin besar, 

dan menjadi berkat bagi banyak 
orang

 
Edisjah,

President Director Sequis Financial

Happy 38th Anniversary
to Sequis! May the coming years 

bring more blessing and 
incredible milestones

Rizal Prajuga,
Sales Director

Sequis Financial

Happy 38th Annniversary 
untuk Sequis.

Semoga terus berinovasi 
memberikan kemudahan 
untuk nasabah dan calon 
nasabah sehingga semua 
orang bisa mendapatkan 
produk asuransi terbaik

  Antonius Tan,
Head of

Digital Channel Sequis 

Happy Birthday to Sequis. 
Semoga semakin sukses 

dan tetap eksis di 
industri asuransi.

Saya bangga menjadi 
bagian dari keluarga 

besar Sequis

Delima Lusiana,
Senior Manager POS 
Customer Relation 

Sequis 

Happy 38th Anniversary Sequis. 
Terus menjadi trendsetter di 
Industri asuransi Indonesia. 

Cheers for more successful year

Reni Eka Wardani
Financial Consultant
MiPOWER by Sequis 

Happy birthday Sequis. 
Thank you for being a 
wonderful place and a 
community to grow in 

achieving success.
Keep blessed to be

a blessing for all

Marcus,
Financial Consultant 
MiPOWER by Sequis 

Selamat ulang tahun 
Sequis. Semoga 

perusahaan semakin 
sukses. Saya sudah 

menjadi nasabah produk 
dari Super You by Sequis 
Online sejak 2 tahun lalu 

dan sangat senang 
dengan terobosan 

Sequis. Perusahaan ini 
menghadirkan layanan 

asuransi yang 100% 
digital sehingga 

memudahkan saya 
membeli, membayar, 
sampai proses klaim. 
Terima kasih Sequis

Nia Marlea, nasabah  
Selamat ulang tahun 

Sequis, semoga produk 
asuransi semakin beragam 

dan layanannya 
meningkat.

Saya mengambil produk 
Sequis EduPlan sejak 

tahun 2018. Saya hanya 
bayar 8 tahun untuk 

perlindungan 18 tahun. 
Hitung-hitung

menabung juga

Novianty Sinaga, 
nasabah 

TH

Sequis Insurance Tips 
Memahami Praktik Pencucian Uang

Melalui Polis Asuransi

Sebagai masyarakat yang taat hukum, kita perlu memahami tindakan 
apa saja yang harus dihindari agar tidak dikategorikan melanggar 
hukum termasuk dalam bertransaksi di pasar modal dan bisnis asuransi 
jiwa.  Hal ini mengingat dua ranah ini cukup rawan disusupi tindakan 
pencucian uang (money laundering). Khususnya pada bisnis asuransi 
jiwa, simak penjelasan berikut ini agar Anda memahami perihal upaya 
kejahatan menjadikan polis sebagai alat pencucian uang.

 
Beberapa modus operandi pencucian uang yang perlu diwaspadai 
masyarakat dan perusahaan asuransi antara lain jika ada oknum yang 
membeli polis asuransi dengan melibatkan orang terdekat dan 
keluarga serta menggunakan metode pembayaran premi tunai dengan  
uang hasil tindak kejahatan, membeli produk asuransi yang sifatnya 
jangka panjang dan memiliki manfaat nilai tunai dengan metode 
pembayaran premi sekaligus lalu mencairkannya sebelum masa 
pertanggungan berakhir, dan membeli beberapa polis asuransi dengan 
menggunakan identitas yang berbeda lalu pemegang polisnya adalah 
korporasi asing yang berada di luar negeri. 
 
Sebagai contoh, seseorang membeli produk asuransi jiwa untuk 
perlindungan 10 tahun dengan Uang Perlindungan (UP) senilai Rp5 
miliar. Pada awalnya ia setuju untuk membayar premi secara bulanan 
senilai Rp10juta. Namun, dalam periode tertentu ia bermaksud 
melunasi premi sekaligus atau tidak membayar premi dengan cara 
mencicil. Selang beberapa waktu, ia menarik dananya sebelum jatuh 
tempo dan tidak mempermasalahkan denda yang harus dibayar. Uang 
yang ia terima akan dibiarkan mengendap di bank lalu menjadi alasan 
mencairkan asuransi ketika akan menarik dana tersebut.  
 
Contoh di atas adalah tindakan pencucian uang yang dilakukan oknum 
pribadi. Namun, kasus tindak pidana pencucian uang kerap dilakukan 
oleh sindikat yang terorganisir dengan rapi, aman, dan tidak mencolok 
sehingga menyulitkan para penyidik untuk mencari barang bukti untuk 
menjerat tersangka. Beberapa kasus gagal bayar korporasi ditengarai 
bukan semata hanya perkara likuiditas hingga defisit kecukupan modal 
berdasarkan risiko Risk Based Capital (RBC) tapi merupakan gerakan 
kejahatan sistematik yang dilakukan sejumlah pihak yang pada 
akhirnya menyebabkan kerugian besar pada ratusan pemegang polis 
karena mereka harus kehilangan dana investasinya.
 
Demi mencegah terjadinya tindakan pencucian uang maka Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan penerapan program Anti 
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di 
sektor jasa keuangan termasuk di industri asuransi. Masyarakat bisa 
mengetahui lebih dalam tentang peraturan ini di situs OJK yang sudah 
melansir peraturan nomor 23/POJK.01/2019.
 
Sequis, sebagai salah satu perusahaan asuransi yang dipercaya oleh 
masyarakat mendukung penerapan peraturan ini dengan prinsip 
kehati-hatian dalam menjalankan roda bisnis perusahaan demi 
menjaga reputasi perusahaan dan melindungi nasabah dari berbagai 
risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional yang mungkin 
timbul. Salah satunya dengan menerbitkan ketentuan terkait 
pencucian uang dan menerapkan prinsip mengenal nasabah (KYC atau 
Know Your Customer Principles).
 
Tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris tentu dapat 
merugikan negara karena stabilitas perekonomian dan integritas sistem 
keuangan menjadi terancam. Kita pun menjadi tidak aman dan nyaman 
dalam bertransaksi.  Untuk itu, Sequis mengajak nasabah dan seluruh 
masyarakat Indonesia agar mendukung Indonesia maju tanpa 
pencucian uang dan pendanaan teroris  agar negara kita bisa semakin 
kuat secara ekonomi. 

Sequis Leadership 
Milenial Perlu Paham Perencanaan Keuangan

Banyak yang skeptis pada milenial jika terkait finansial. Pasalnya, 
mereka dianggap cenderung mengikuti arus gaya hidup kota besar. 
Padahal, untuk memperoleh kemapanan butuh biaya ekstra sedangkan 
pendapatan tidak selalu sepadan dengan hitungan biaya yang harus 
dikeluarkan.  

Co-Founder MiPOWER by Sequis and Registered Financial Planner 
Edwin Limanta menyarankan agar para milenial memiliki 
pengetahuan perencanaan keuangan dan disiplin menjalankannya 
sebab masa mendatang penuh ketidakpastian. Ada kemungkinan 
mengalami risiko gagal pensiun dengan nyaman. Berikut beberapa tips 
yang patut dicoba:

Berhasil pada usia muda tentu membanggakan tapi juga penuh 
godaan karena pengaruh gaya hidup dan circle pertemanan. 
Biasanya pengeluaran aktualisasi diri cenderung membengkak. 
Untuk itu, hal pertama dalam perencanaan keuangan adalah 
mampu membedakan keinginan dan kebutuhan.
Utamakan kebutuhan harkat hidup saat ini dan masa depan, yakni 
sandang, pangan, dan papan karena biaya hidup cenderung tidak 
stabil bahkan naik seiring inflasi.
Bergaya sederhana tidak akan menurunkan derajat. Misalnya, 
mereka yang bekerja di area Jl. Jend Sudirman dan kawasan SCBD, 
Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas MRT atau Trans Jakarta 
ketimbang memaksakan diri membeli mobil pribadi demi gengsi. 
Jika sudah memiliki penghasilan, sebaiknya alokasikan 
pendapatan yang diperoleh dengan konsep keuangan. Bisa 
menggunakan rumus 40-20-10-20-10, yaitu 40% pendapatan 
dianggarkan untuk keperluan sehari-hari, 20% cicilan produktif, 10% 
cicilan konsumtif, 20% aset rencana jangka panjang, serta 10% untuk 
keperluan sosial. 
Hiburan dan jalan-jalan adalah khas milenial tapi bukan berarti 
karena pendapatan bertambah lalu wajar berfoya-foya. Biaya tersier 
semacam ini bisa dipersiapkan dari penghasilan non rutin, seperti 
dari bonus tahunan, THR, atau pendapatan tambahan. Jadi, jika ingin 
berlibur ke tempat impian maka tabunglah pendapatan non rutin 
sebanyak mungkin.
Hindari berutang jika belum memiliki alokasi dana darurat. 
Terutama jika utang tidak direncanakan. Misalnya, membeli ponsel 
mahal dengan kartu kredit, kemudian cicilan belum juga lunas lalu 
membeli tiket konser, dll. Utang perlu dikelola dengan baik karena 
menumpuk utang akan berisiko terjadi defisit neraca keuangan 
pribadi atau usaha. Padahal memulihkannya perlu waktu yang 
panjang bahkan bisa sampai tahunan. Jika merasa perlu mencicil 
maka usahakan barang tersebut memiliki manfaat lebih banyak 
daripada biaya kepemilikannya
Seiring kenaikan pendapatan dan luasnya pergaulan, sah saja jika 
gaya hidup ikut naik kelas asalkan tidak lebih besar dari kenaikan 
gaji. Buatlah skala prioritas pada pengeluaran dan pendapatan 
non rutin demi mencegah pengeluaran tidak terkendali. 
Kenaikan pendapatan berarti saatnya menaikkan aset rencana 
jangka panjang. Tingkatkan jumlah dana darurat, tabungan, dan 
investasi.  
Mengingat hidup tidak lepas dari risiko kehidupan, seperti sakit, 
kecelakaan, atau meninggal dunia maka penting memiliki asuransi 
jiwa dan kesehatan untuk menjaga  finansial dan aset masa depan.
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