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Hai, 
Terima kasih atas kepercayaan anda untuk bergabung 

dengan Asuransi365, kami percaya yang anda perlukan 

bukanlah hanya asuransi tetapi bagaimana membangun 

kualitas keluarga yang bahagia dan sejahtera. Newsletter 

kali ini akan mengangkat 3 buah topik utama yaitu :   

Parenting - Pesan Negatif Minions  

Film minions sudah lama muncul ke hadapan kita, tetapi 

khusus minions yang terbaru ini ada sebuah pesan yang 

harus disikapi dengan baik oleh orang tua agar pesan 

negatifnya tidak sampai mempengaruhi anak-anak kita. 

Asuransi - Perlukah Asuransi Penyakit 
Kritis ?  

Setiap agen asuransi pasti menawarkan produk asuransi 

penyakit kritis, perlukah asuransi ini dan siapa yang priori-

tas harus ambil ? Simak hasil riset dari beberapa sumber 

kredibel yang berhasil dikumpulkan. 

Investasi - Pedoman Investasi Reksadana  

Ada banyak produk investasi dan salah satunya adalah 

reksadana, sebuah produk investasi yang murah, mudah 

dan tanpa banyak mikir. Bagaimana memulai investasi 

reksadana ini ? 

Media Informasi & Edukasi Nasabah Asuransi365  Desember 2015 

Asuransi365 merupakan mediator antara nasabah dengan pe-
rusahaan asuransi yang dimotori oleh Andreas Hartono 
seorang Certified Financial Planner dan juga penulis buku 
perencanaan keuangan keluarga. 

Berbeda dengan agen asuransi pada umumnya yang hanya 
fokus menjual asuransi, kami di Asuransi365 akan membekali 
dan mengedukasi setiap nasabah dengan ilmu parenting & 
perencanaan keuangan seperti antara lain pengelolaan cash-
flow, investasi, asuransi, pensiun, warisan dan pajak. 



Pesan Negatif Minions 

Film ini sangat lucu dengan aksi para minions yang mengundang tawa. Meskipun film 
khas anak-anak namun minions juga disukai dan digemari oleh orang dewasa. 

Di balik kelucuannya, kalau dikritisi film ini sarat dengan value-value negatif dan jahat. 
Bisa kita perhatikan dari adegan-adegan dan percakapan-percakapan yang ada: 
“Betapa menggairahkan berbuat jahat; hidup rasanya hampa dan merasa depresi jika 
tanpa melakukan kejahatan; penghargaan bagi orang terjahat.” 

Mungkin ada yang berpikir, “Ah, terlalu serius deh, itu kan hanya film, just for fun dan 
hiburan aja.” Lalu bagaimana respon kita ketika menonton Maleficent, Frozen? “Bagus 
banget karena film seperti Frozen mengajarkan value persaudaraan yang erat dan ba-
gus buat anak-anak.” 

Film, musik, buku cerita, dan lifestyle adalah media yang sangat baik untuk menyam-
paikan pesan pada anak-anak. Pesan apa pun, positif maupun negatif. Masuk secara 
halus bahkan tanpa disadari, namun kuat sampai ke alam bawah sadar. Kenapa be-
gitu? Karena pada saat menonton film, mendengar musik dan membaca buku cerita, 
orang sangat relax, tertarik, fokus dan pada saat itulah mudah masuk ke state hipnosis 
yang akan menyerap informasi langsung ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. 

Dalam film minions, evil dan kejahatan tidak ditampilkan secara mengerikan, melain-
kan dibungkus dalam konsep yang fun, menarik, lucu. Dengan kata lain agar pesan 
yang ditangkap adalah jahat is fun, lucu, menarik dan hebat. 

Akhirnya yang mau saya katakan, dampingi dan edukasi anak kita setelah menonton 
Minions. (Hanlie Muliani, M.Psi. Psi) 

Minions 

Tidak ada anak yang sulit! Yang ada hanyalah orang dewasa yang tidak 
memahami dan tidak tahu bagaimana menghadapi anak. Ketika sedang 
berselisih dengan anak, buat orang dewasa: “Anak ini sulit dan susah di-
mengerti.” Namun demikian, sadarkah kita, pada saat yang sama anak 
pun merasa: “Orang dewasa di hadapanku ini sulit dan susah dimengerti.” 

Untuk bisa memahami dan tahu bagaimana menghadapi anak, ‘jadilah’ 
anak dan pakailah ‘bahasa’ anak. Anak belum pernah menjadi orang de-
wasa, namun orang dewasa pernah menjadi anak. 

Parenting 

Insight 



Tentang 

Reksadana 

Menurut Undang-

undang Pasar Modal 

nomor 8 Tahun 1995 

pasal 1, ayat (27): 

“Reksadana adalah 

wadah yang di-

pergunakan untuk 

menghimpun dana 

dari masyarakat 

Pemodal untuk selan-

jutnya diinvestasikan 

dalam portofolio Efek 

oleh Manajer Inves-

tasi.”  

— 

Terdapat beberapa 

jenis reksadana yang 

diperjual belikan yaitu 

reksadana pasar 

uang, reksadana pen-

dapatan tetap, 

reksadana campuran 

dan reksadana sa-

ham. 

— 

Reksadana merupa-

kan produk investasi 

yang tidak dijamin 

oleh Lembaga Penja-

min Simpanan. Per-

tumbuhan reksadana 

berfluktuasi tergan-

tung kondisi ekonomi 

dan dalam situasi nor-

mal dapat bertumbuh 

6-25% rata-rata per 

tahun. 

— 

Investasi di reksadana 

sangatlah murah 

dengan bermodalkan 

100 ribu anda sudah 

dapat melakukan in-

vestasi di reksadana 

ini. 

Panduan Investasi Reksadana 
Banyak sekali yang bertanya kepada saya melalui email dan WA 
mengenai panduan investasi reksadana. Berikut adalah panduan 
sederhana dari saya untuk para pemula yang mau berinvestasi di 
reksadana.  

1. Tentukan Tujuan Investasi 

Ini adalah hal utama yang krusial yang harus dijawab karena beda 
tujuan beda kendaraan atau produk. Tujuan disini misalkan mau  
investasi untuk pendidikan anak, pensiun, DP rumah, ibadah haji, 
pernikahan anak, jalan-jalan, dll. Nah ketika sudah tahu tujuannya 
maka anda sudah bisa tahu berapa lama waktu yang diperlukan un-
tuk mencapai tujuan tersebut. Misal buat pendidikan kuliah anak di 
15 tahun mendatang, pensiun di 20 tahun mendatang, dll. 

Jika tujuan dan lama investasi sudah jelas baru tentukan jenis 
reksadana yang direkomendasikan sebagai berikut :  

2. Tentukan Jumlah Yang Mau Diinvestasikan 

Setelah tahu tujuan dan lama investasi, maka berikutnya adalah hi-
tung berapa yang harus diinvestasikan setiap bulannya. Caranya 
gunakan kalkulator perencanaan keuangan di android atau pakai 
versi websitenya di www.mengelolakeuangan.com. Misalkan untuk 
pendidikan anak di 15 tahun mendatang dengan asumsi total biaya 
kuliah hingga lulus sebesar 150 juta dengan kenaikan harga sekitar 
8% per tahun maka diperlukan investasi sebesar sekitar 250 ribu 
per bulan di produk reksadana jenis saham dengan asumsi pertum-
buhan rata-rata 25% per tahun. 

3. Pilih dan Beli Reksadana 

Berikutnya adalah action beli reksadana. Rekomendasinya saat ini 
bisa beli di Bank Commonwealth atau Bank Mandiri atau via online 
di www.ipotfund.com. Pastikan reksadana saham yang anda beli 
berkinerja baik dan bisa dibeli di harga 250 ribu.  

5. Pantau Hasil Investasi 

Pantau hasil investasi anda se-
tiap 6-12 bulan sekali untuk me-
mastikan kinerja reksadana 
sesuai dengan yang anda harap-
kan.  

(Andreas Hartono, CHt, CI, CFP) 

 



Asuransi365.Com 

phone : 021.4060.9000 

mobile/WA : 0811.12.8338 

email : biz365@live.com 
website : www.asuransi365.com 

Perlukah Asuransi Penyakit Kritis ? 
Asuransi penyakit kritis merupakan bentuk perlindungan finan-
sial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada seorang 
nasabah dalam bentuk santunan tunai apabila terdiagnosa sa-
lah satu dari kondisi penyakit kritis yang dijaminkan. Contoh 
kondisi penyakit kritis yang umum adalah kanker, gagal ginjal, 
stroke dan serangan jantung 

Perlukah asuransi penyakit kritis ? Mari kita lihat data yang 
kredibel berikut ini. 

Pertama, data statistik RS Kanker Dharmais tahun 2010-
2013 menunjukkan bahwa jumlah pasien penderita kanker se-
tiap tahun bertambah sekitar 9% dan setiap hari ada 3 pasien 
wanita baru yang terdiagnosa kanker payudara dan rahim. 

Kedua, data dari Kementerian Kesehatan RI tahun  2013 
menunjukkan bahwa segala jenis usia memiliki potensi ter-
jadinya kanker dan potensi kanker meningkat drastis sejak usia produktif 35 tahun.  

Ketiga, data statistik American Cancer Society Fact & Figure 2012 menunjukkan 
bahwa jenis kanker payudara, kanker prostat, dan kanker paru-paru memiliki potensi pal-
ing besar terjadi dibandingkan jenis kanker lainnya. 

Keempat, masih dari American Cancer Society Fact & Figure 2012 juga menyebut-
kan bahwa dari keseluruhan biaya pengobatan kanker ada sekitar 54% biaya yang bersi-
fat non medikal yang tidak dapat diklaim ke perusahaan asuransi kesehatan seperti biaya 
perjalanan dan akomodasi selama berobat, biaya pengobatan alternatif, biaya perawat di 
rumah dan potensi kehilangan penghasilan selama proses pengobatan. 

Kalau melihat fakta dan data tersebut perlukah asuransi penyakit kritis ? Sepertinya saat 
ini kita meyakini bahwa asuransi penyakit kritis itu penting terutama untuk :  

 Wanita usia 35 tahun ke atas  
 Pria perokok atau pria bukan perokok usia 40 tahun ke atas  
 Pekerja self employee 
 
Sekarang ini asuransi penyakit kritis ada 2 jenis yaitu generasi pertama yang mengcover 
penyakit kritis stadium akhir dan generasi kedua yang mengcover penyakit kritis mulai 
dari stadium awal. Kini mumpung anda masih sehat waktunya memiliki asuransi penyakit 
kritis sehingga amit-amit suatu saat nanti terjadi sesuatu maka anda dan keluarga akan 
memiliki ketenangan pikiran karena adanya dana yang cukup untuk memilih segala jenis 
pengobatan dan memastikan tersedianya dana operasional keluarga selama pengobatan. 

(Andreas Hartono, CHt, CI, CFP) 

Membeli asuransi di Asuransi365 mendapatkan free : 

 Konsultasi tentang asuransi 
 Konsultasi tentang perencanaan keuangan & investasi 
 Konsultasi masalah anak dengan Psikolog Anak  
 Two Days Workshop “How To Deal With Your Child” 
 Buku Nasibmu di Dompetmu  
 Family Gathering setahun 1-2 kali 

Mumpung masih sehat saatnya memiliki asuransi melalui Asuransi365 


