
GELI Berpartisipasi dalam Insurance Day 2012  

 

Asuransi untuk Semua. Itulah tema yang diusung oleh Program Insurance Day 2012. 
Program tahunan yang telah dijalankan sejak 2006 ini menjadi salah satu upaya para pelaku 
industri asuransi yang merupakan anggota asosiasi asuransi jiwa, asuransi umum dan 
didukung regulator dalam mengedukasi  dan mempromosikan pentingnya asuransi kepada 
masyarakat umum. Berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka Insurance Day 2012 akan 
dilaksanakan di Jakarta dan di beberapa kota besar lainnya, seperti talk show tentang 
asuransi di TV dan radio, iklan edukasi asuransi di media cetak, TV dan radio, serta 
kegiatan donor darah  dan lomba foto dengan tema edukasi asuransi.  

Memahami misi mulia yang diemban oleh Industri Asuransi ini, PT Great Eastern Life 
Indonesia (Great Eastern Life) memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan program 
Insurance Day 2012 dengan kembali menjadi sponsor Platinum, atau dukungan sponsor 
tertinggi. Partisipasi dalam program ini menunjukkan komitmen Great Eastern Life untuk 
memajukan industri asuransi Indonesia melalui upaya edukasi masyarakat, untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi, karena asuransi adalah 
milik semua kalangan dan bukan hanya dari kalangan mampu saja. 

Puncak dari program Insurance Day 2012 adalah acara FunWalk/ FunBike yang diadakan 
di area Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Oktober 2012. Sekitar 3.000 orang karyawan, 
tenaga pemasaran dan keluarga dari hampir seluruh perusahaan asuransi di Jakarta 
berkumpul di halaman Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk mengikuti acara yang 
diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus Martowardojo.  Sekitar 
hampir 100 orang dari Great Eastern Life staff, para agen dan FA beserta keluarganya pun 
turut hadir meramaikan acara FunWalk/FunBike ini, yang juga dimeriahkan oleh marching 
band dan beberapa komunitas seperti komunitas jamu gendong, komunitas sepeda low 
rider, komunitas sepeda onthel, komunitas anti ranjau darat (Saber Community). 

Usai melakukan Fun Walk/Fun Bike, para peserta diajak untuk melakukan senam aerobik 
bersama Jinoth. Suasana bertambah meriah ketika Panggung Gembira dimulai, yang 
dipandu oleh Iwet Ramadhan dan Ratu Anandita dan dimeriahkan oleh beberapa artis 
terkenal seperti Winda Viska, Lucky Idol, Chintya Sari dan Princess. Acara Panggung 
Gembira ini juga disiarkan langsung oleh TVRI.  

Di sela-sela acara Panggung Gembira, beberapa pimpinan perusahaan asuransi nasional 
termasuk Presiden Direktur Great Eastern Life Ivan Chak diminta naik ke atas panggung 
untuk menyampaikan pesan dan kesannya atas acara Insurance Day 2012. Sebelum acara 
ditutup, panitia memberikan doorprize berupa IPad terbaru.  
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Rangkaian kegiatan Insurance Day 2012 akan terus berlangsung sampai penghujung tahun 
2012. Semoga kegiatan-kegiatan tersebut dapat  mencapai tujuan utamanya, yaitu 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi.  

 


