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INFORMASI TENTANG  

INTERNATIONAL CONFERENCE 
YANG AKAN DISELENGGARAKAN DI BALI 

27 April sampai dengan 1 Mei 2010 
 
 

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia 
 
 

Konferensi yang akan membahas berbagai issue tentang “ Globalization, Sustainability and Develop-
ment “ ini akan diselengarakan di Bali bersama-sama oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi 
Indonesia ( AAMAI ), Universitas Gunadarma dan the International Global Management Association, 
Canada. 

Konferensi ini kami nilai sangat stratejik, karena pada saat ini telah terjadi banyak penyimpangan 
dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tidak ketinggalan pula di 
bidang manajemen. Kita tidak akan membahas seluruh aspek kehidupan tersebut khususnya politik 
yang kini sedang mewarnai berbagai berita yang dapat kita saksikan di berbagai media massa. Kita 
justru ingin membicarakan bagaimana ilmu manajemen yang seharusnya dimanfaatkan untuk 
membantu membenahi berbagai aspek kehidupan manusia dalam menjalankan profesi yang 
diamanahkan oleh Allah Subkhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemberi dan Penentu 
Alur Kehidupan seluruh ummat manusia. 

Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, yang berperan untuk membantu Pemerintah R.I. dalam 
menyediakan, mempersiapkan dan mengembangkan para tenaga Profesional di bidang Industri 
Perasuransian di Indonesia, merasakan betapa pentingnya berkolaborasi dengan dunia Pendidikan 
Tinggi, sehingga dalam acara ini kami berkolaborasi dengan Universitas Gunadarma yang telah 
hampir 8 tahun secara terus-menerus menjadi Mitra Profesional kami dalam berbagai upaya yang 
kami lakukan untuk mengembangkan para tenaga Profesional dalam bidang perasuransian, baik 
Asuransi Jiwa ( Life Insurance ), maupun Asuransi Umum / Kerugian ( General Insurance ). Bahkan 
dalam 3 tahun terakhir ini, kami ( AAMAI ) bersama-sama Universitas Gunadarma juga mengajak 
beberapa uinversitas lain, seperti STIE Perbanas Surabaya, Universitas Pasundan di Bandung, 
Universitas Sriwijaya di Palembang, dan Universitas Negeri Medan, dalam upaya mengembangkan 
profesionalitas para Anggota AAMAI yang kini telah berjumlah lebh dari 5.000 orang. Sedangkan 
mereka yang kini berstatus sebagai kandidat / calon Tenaga Ahli Manajemen Asuransi telah mencapai 
lebih dari 30.000 orang, terdiri dari kandidat Tenaga Ahli Asuransi Jiwa dan kandidat Tenaga Ahli 
Asuransi Umum / Kerugian. 



 

 
 

ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA  
( The Indonesian Insurance Institute ) 

 

Page #    :   2 
 

Dalam konferensi ini, AAMAI dan Unversitas Gunadarma sebagai Domestic Committee telah sepakat 
pula untuk berkolaborasi dengan International Global Management Conference dari Canada yang 
kami nilai telah mampu menyelenggarakan konferensi yang sejenis di masa yang lalu di negara lain.  

Khusus dalam bidang perasuransian, kita akan mengangkat tema “ World Insurance Stance : 
Challenge and the Future of Insurance Industry in Developing Countries “, yang akan dibuka 
secara resmi oleh Bapak Ir. Isa Rachmatarwata, M.Math., FSAI, Kepala Biro Perasuransian, Bapepam 
dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan R.I. pada tanggal 28 April 2010 di Discovery 
Kartika Plaza Hotel, Denpasar, Bali. 

Pada kesempatan tersebut, kami akan menghadirkan para pembicara yang sudah tidak perlu kita 
ragukan lagi, yaitu Prof. Dr. Sebastien Azondekon dari Quebec University di Otawa, Canada sebagai 
pembicara utama. Dari dalam negeri kita hadirkan Drs. Hendrisman Rahim, MA, Direktur Utama PT. 
Asuransi Jiwasraya Tbk.; Adiwarman A. Karim, Presiden Direktur PT. Karim Business Consultant; 
Frans Y. Sahusilawane, MBA, Presiden Direktur PT. Asuransi Maipark Indonesia; Kornelius 
Simanjuntak, MH, Presiden Direktur PT. Asuransi Himalaya Pelindung; Ir. B. Munir Syamsoedin, 
MBA, Ketua STIMRA ( Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi ), serta Drs. Kasir 
Iskandar, MBA, M.Sc., Direktur PT. KIS Aktuaria, Consultant. 

Berbagai call papers dari para akademisi yang telah kami seleksi dari berbagai universitas serta latar 
belakang pendidikan, juga akan kami tampilkan dalam konferensi tersebut, baik dari dalam maupun 
luar negeri, sehingga berbagai materi yang ditampilkan akan memberikan pengetahuan yang sangat 
komprehensif bagi para peserta konferensi serta diharapkan akan menjadi bekal yang sangat 
bermanfaat dalam pengembangan industry perasuransian di Indonesia. 

Dikarenakan pentingnya materi-materi yang akan kami sajikan, kami mengharapkan agar para 
Pimpinan Perusahaan ( Direksi ) perusahaan-perusahaan perasuransian, usaha-usaha perbankan, serta 
usaha-usaha lain yang terkait, dapat mengirimkan wakilnya untuk dapat mengikuti konferensi yang 
sangat signifikan ini. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, kepada para peminat dapat 
menghubungi Sdr. Ate Sumarna, SE atau Sdri. Yunizmar melalui  telfon nomor 021-478616351 atau 
nomor 021-4754569.  

Bagi mereka yang telah menjadi Anggota AAMAI akan diberikan diskon yang cukup menarik, dan 
kepada mereka akan diperhitungkan sebagai PCP ( Professional Credit Point ) untuk memperoleh 
akreditasi sebagai QIP ( Qualified Insurance Practitioner ). 

Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti konferensi yang sangat penting ini ! Semoga konferensi 
ini akan bermanfaat bagi pengembangan profesionalitas kita semua, perusahaan dan juga bangsa 
Indonesia. 

 

----- Drs. Hendrisman Rahim, MA., FSAI., AAIJ., QIP ----- 


