
Memasuki dekade baru berarti terdapat pembahasan baru, kompleksitas baru, 
serta tren menarik baru dalam cara kita melakukan berbagai hal. Di tahun 2020, 

Sedgwick ingin agar klien kami mengetahui bahwa prioritas utama kami tidak berubah 
: menjaga organisasi dan karyawan perusahaan Anda tetap sehat dan produktif, 
meringankan dan mengurangi risiko serta kerugian, melindungi reputasi brand Anda, 
serta meminimalkan biaya yang ada.

Dengan menemukan kesamaan yang 
menghubungkan kita semua, kami dapat 
terus bersatu seiring dengan upaya kami 
untuk mengeksplorasi semuanya, baik 
dari aspek customer experience hingga 
perkembangan dunia digital. Para ahli dan 
tokoh di Sedgwick memprediksi tren, topik, 
dan isu-isu berikut ini akan berpengaruh 
serta berdampak banyak pada tahun 2020 
dan seterusnya. Sedgwick akan terus 
memantau, membagikan, dan mempelajari 
setiap gagasan yang timbul di sepanjang 
tahun, mengamati proses evolusi yang 
terjadi, serta mempersiapkan diri untuk 
masa yang baik bersama Anda.
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Peningkatan pengalaman konsumen
Memadukan teknologi digital-first (komunikasi yang disampaikan secara digital, mis. melalui SMS, email, dsb.) dengan 
human-centered solution (pemecahan masalah yang melibatkan pemikiran manusia dalam setiap tahapannya) akan terus 
membantu meningkatkan kepuasan klien terhadap penanganan klaim serta 
penyederhanaan proses bagi konsumen.

URAIAN BAHASAN:
•  Teknologi berbasis cloud dan antarmuka yang mudah digunakan (easy-to-use interfaces) 

akan selalu mengalami perkembangan serta dapat memberikan kenyamanan kepada klien 
dan konsumen ketika dihadapkan pada skenario penarikan produk (product recall). Teknologi 
adjudikasi otomatis akan hadir yang nantinya memungkinkan untuk dapat meningkatkan 
kecepatan hingga hitungan jam dalam menerima dan memproses ribuan penarikan (Recall), 
garansi (Warranty), maupun kasus sederhana lainnya berdasarkan rules engines yang 
terintegrasi. 

•  Alat bantu pelayanan mandiri yang canggih akan dapat membantu karyawan yang sedang 
terluka, individu yang sedang cuti atau penuntut kewajiban (liability claimant) tetap terlibat, 
memberikan pandangan aktivitas secara real-time serta mempercepat waktu pemulihan dan 
penyelesaian. Konsumen dapat menyempurnakan pengalaman klaimnya dengan memilih 
preferensi komunikasi mereka. 

•  Dalam pandangan Internasional, konsumen mencari teknologi terkemuka yang menawarkan 
akses informasi real-time dari operator. 

•  Selain itu, integrasi sebagai tema yang berjalan melampaui integrasi program kecelakaan dan disabilitas – saat ini adalah tentang pengalaman 
pengguna yang lebih sederhana dan dapat menghubungkan konsumen dengan sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat. Gagasan dari 
one-stop shop atau layanan satu atap dapat memperluas integrasi sistem, masukan, data, kontak, best-practices, dan lain sebagainya.

Investasi berkelanjutan dalam teknologi, evolusi alat bantu kita sendiri, serta pendidikan para adjuster dan tenaga kerja lainnya diperlukan saat 
kita merespons perubahan serta ekspektasi konsumen saat ini. Strategi yang berkelanjutan ini akan mendukung sebuah pengalaman istimewa 
yang menyederhanakan dan meningkatkan kepuasan konsumen, sekaligus mendorong konsistensi, efisiensi, dan hasil yang diperoleh  
bagi organisasi.

Budaya kepedulian
Di seluruh spektrum klaim, Adjuster berkembang menjadi mitra dan advokat untuk konsumen, menawarkan  
keahlian dan bantuan klaim dengan fokus pada empati dan belas kasih.

URAIAN BAHASAN:
•  Program lanjutan diperkenalkan untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dengan penanganan khusus. Salah satu contohnya adalah 

penanganan krisis, yang membantu perusahaan merespons peristiwa berat di lokasi kerja, cedera akibat bencana, dan klaim yang kompleks 
dengan memberikan sumber daya tunggal bagi karyawan dengan panduan klinis dan perawatan medis. Pilihan perawatan yang dikelola 
sekarang mencakup jalur khusus bagi mereka yang membutuhkan program perawat bedah, layanan kesehatan mental, dukungan apotek, 
dan masih banyak lagi. Dalam contoh lain, penghubung yang terlatih dapat diintegrasikan untuk menjelaskan kepada pelanggan yang 
mengalami demensia melalui proses klaim properti. 

•  Menjaga kesehatan manusia dan menjadi produktif lebih dari sekadar menjaga kesehatan fisik dan mental. Perusahaan berpikir tentang 
kesehatan keuangan karyawan mereka (atau ketiadaan) dan dampaknya terhadap pekerjaan dan produktivitas. Tingkat dukungan yang 
lebih tinggi dapat membantu meringankan stres dan ketidakhadiran, termasuk panduan program gaji awal, program pinjaman pelajar, dan 
bantuan koordinasi perawatan, serta perencanaan bagi karyawan dengan tanggung jawab pendampingan.

•  Terapi fisik sedang menjadi tren; kami melihat peningkatan persentase file yang menerima pengobatan lebih awal dari klaim. Ini adalah 
kabar baik karena klaim tersebut memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk pembedahan dan penggunaan opioid; namun, kami 
melihat tren dari perspektif biaya awal. 

•  Formulasi obat di negara berkembang menjadi semakin banyak di Amerika Serikat karena pejabat terus memerangi penyalahgunaan  
obat resep. 

•  Strategi manajemen litigasi bergeser ke dalam mode pencegahan; apabila advokasi / dukungan ditekankan pada awal klaim, kita melihat 
jauh lebih sedikit klaim yang telah dilitigasi dan, jika dikombinasikan dengan tinjauan tagihan hukum, pendekatan kartu skor, dan tolok ukur 
pengacara, kita mencapai hasil yang lebih baik dalam kasus yang sedang terjadi. 

•  Lebih banyak klien menanyakan tentang tinjauan pemanfaatan (Utilization Review/UR), yang terbukti berperan penting dalam melindungi 
dari perawatan medis yang tidak perlu dan memfasilitasi pemulihan yang aman, khususnya ketika dievaluasi dalam kaitannya dengan 
manajemen litigasi. Kami menemukan dalam analisis data kami yang tidak ditemukan UR, seperti yang dirasakan oleh beberapa pihak, 
pemicu untuk peningkatan legislasi.

Dengan menyerapnya budaya advokasi ke dalam interaksi kita dengan konsumen, hal ini terus mengurangi gesekan dan biaya, serta  
berkontribusi pada pengalaman yang lebih positif dan hasil yang lebih menguntungkan.
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Mendobrak hambatan
Dilihat dari aspek kebutuhan, sepanjang klaim hingga ketetapan (resolution), industri kita terus menyoroti berbagai 
metode untuk mengurangi dan mendobrak hambatan dalam menangani individu yang mengalami cedera, selain 
itu juga mengurangi ketidakefisienan yang dapat memperlambat penyelesaian klaim properti. 

URAIAN BAHASAN:

•  Akses ke penyedia layanan dapat terbukti menjadi masalah yang paling berpengaruh bagi kompensasi pekerja di tahun-tahun 
mendatang. Kekurangan tenaga kerja perawatan kesehatan, terutama bidang kesehatan mental, telah menjadi kekhawatiran para ahli 
karena sangat penting untuk dapat memberikan perawatan holistik, memerangi masalah opioid, dan mendukung kesehatan populasi 
yang menua. 

•  Perawatan virtual menjadi lebih umum sebagai sarana untuk mempercepat akses ke penyedia layanan – khususnya di beberapa bidang 
dimana para ahli mengalami kekurangan pasokan atau permintaan yang lebih tinggi – dan itu memberikan hasil untuk pemakaian awal. 
Karena kami memahami lebih banyak tentang jenis cedera, kondisi, dan peristiwa paparan sehingga metode yang paling sesuai adalah 
penggunaan telemedisin (kedokteran jarak jauh), lalu bagaimana kita mendorong pemakaian yang lebih besar?

•  Layanan pramutamu (concierge) diperluas melampaui seluruh aspek pendukung kesehatan dan sekarang menyertakan cara tambahan 
untuk memudahkan hidup mereka yang membutuhkan. Untuk klaim kematian dan disabilitas, yang dapat berupa segala sesuatu yang dapat 
membantu dalam aktivitas sehari-hari, seperti belanja bahan makanan serta pergi dan pulang dari sebuah pertemuan. Untuk manajemen 
ketidakhadiran dan produktivitas, hal ini dapat termasuk menawarkan layanan penitipan anak, sumber daya pemberi asuhan, atau jaringan 
perbaikan rumah. Untuk klaim properti, hal ini dapat mencakup perampingan proses perbaikan dan menghubungkan sumber daya khusus 
seperti membangun konsultan dan akuntan forensik. 

•  Perusahaan global mencari cara untuk menetapkan standar yang konsisten di seluruh dunia dalam hal manfaat dan perawatan untuk 
cedera di tempat kerja, program cuti, manajemen absensi, klaim perjalanan, dan masih banyak lagi. Asupan global terpusat adalah titik 
awal, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih sederhana dengan konsumen, pertukaran informasi antar tim yang lebih mudah, dan 
pelacakan yang lebih kuat. Namun, ada satu pertanyaan, apakah yang dapat kita bantu untuk menetapkan standar yang dapat diaudit untuk 
proses penyesuaian (adjusting), sambil beradaptasi dengan kebiasaan setempat, dan mempertimbangkan keadilan di seluruh wilayah?

Seluruh kasus ini menekankan perlunya koneksi, kolaborasi, dan komunikasi. Menghubungkan sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat 
akan meningkatkan pengalaman konsumen (customer experience), mengendalikan biaya, dan memberikan hasil yang lebih baik. 

Kompleksitas kepatuhan
Pemilik bisnis di seluruh dunia mungkin menghadapi tantangan kepatuhan yang berbeda beda, tetapi mereka 
semua mengkhawatirkan cara untuk tetap mengetahui perubahan regulasi, merampingkan prosesnya, 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih kuat, menjaga keselamatan, dan menjaga kepatuhan tetap sederhana.

URAIAN BAHASAN:

•  Di Amerika Serikat, laju perubahan untuk perluasan program cuti berbayar yang berkelanjutan termasuk cuti keluarga dan 
medis, cuti istri melahirkan, cuti pemberi layanan, dan lainnya menciptakan kebutuhan bagi perusahaan untuk memperhatikan 
pendekatan insourcing vs. outsourcing mereka secara lebih cermat.

•  Variasi dalam upaya mengkombinasikan peraturan global dan regional terhadap undang-undang keamanan dan privasi dunia maya 
– yang terus berkembang – memperbesar biaya dan risiko kepatuhan bagi perusahaan yang sudah cukup kompleks.

•  Meskipun Undang-undang Disabilitas Amerika Serikat telah berlaku selama 30 tahun, perusahaan masih memiliki banyak 
pertanyaan. Bisnis dapat memperoleh manfaat dari pendidikan berkelanjutan, dukungan administratif, dan panduan hukum 
untuk menyederhanakan peraturan, serta regulasi yang kompleks di persimpangan program disabilitas dan cuti. Selain itu, 
memberlakukan protokol proses interaktif dan memahami bahwa tidak ada solusi yang sesuai, yang berlaku untuk semua akan 
membantu memastikan karyawan memiliki akses ke program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

•  Dengan peraturan federal dan negara bagian yang tidak konsisten, penggunaan mariyuana dan dampaknya terhadap tenaga kerja 
terus menjadi masalah rumit dalam Tantangan di Amerika Serikat. dalam hal pertanggungan, panduan klinis, keselamatan tempat 
kerja, pengujian tenaga kerja, dan kewajiban terkait dengan penggunaan mariyuana dan medis akan tetap menjadi masalah utama 
di tahun mendatang. Mungkin negara dengan kebijakan yang mapan dan yang sedang berkembang pada penggunaan mariyuana 
dapat memberikan panduan saat kita berfokus pada individu dalam ruang lingkup keselamatan tempat kerja yang lebih luas. 

•  Pemilik gedung dan industri konstruksi mempertimbangkan tantangan kepatuhan (compliance), biaya remediasi, dan kekurangan 
pertanggungan saat menghadapi krisis yang mudah terbakar di beberapa belahan dunia, terutama Australia dan Inggris sebagai 
dampak dari masalah tersebut, bisnis juga mengalami penundaan proyek, kerugian pekerjaan, gangguan bisnis, dan pertimbangan 
relokasi.

Dalam lingkungan yang membingungkan dan rumit, dukungan adalah kuncinya. Ini dapat mencakup pendidikan berkelanjutan bagi 
karyawan dan manajer serta identifikasi mitra serta sumber daya untuk memberikan arahan dan saran yang handal.

MENJAGA 
KESELAMATAN

PERUBAHAN 
REGULASI

MERAMPINGKAN 
PROSESNYA

LINGKUNGAN 
KERJA YANG 
LEBIH KUAT
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Mitigasi besar
Kerugian besar dan kompleks (Major and complex losses) menjadi semakin mengkhawatirkan bagi semua lini bisnis. Ketika 
menghadapi peristiwa cuaca ekstrem, situasi manajemen krisis, dampak dari “penggunaan nuklir” dan kekuatan yang 
berubah-ubah lainnya, pertanyaannya adalah, “Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk hal yang tak terduga?” 

URAIAN BAHASAN:

•  Kesiapan sebelum dan sesudah kerugian menjadi semakin penting karena kita terus 
berusaha untuk senantiasa menanggulangi bencana alam dan peristiwa besar dengan 
cara yang lebih baik. Model bencana yang inovatif di arena klaim properti dapat menilai 
potensi paparan terhadap peristiwa alam, akses kebijakan real-time, dan mengidentifikasi 
peluang untuk mengintegrasikan sumber daya seperti konsultan gedung atau insinyur untuk 
membantu menanggulangi risiko. 

•  Dari beberapa kasus profil tinggi yang melibatkan opioid dan resep lainnya, pestisida, 
trauma kepala, tuntutan kekerasan senjata, malapraktik dan dugaan ketidakpantasan, 
tingkat keparahan pemasangan yang tinggi, serta beratnya level kasus dengan taruhan 
tinggi dan biaya besar, dapat memengaruhi beratnya klaim di masa mendatang.  

•  Dengan terobosan keputusan pengadilan terbaru sebagai latar belakangnya, paparan 
tanggung jawab produk telah menjadi masalah yang terus berkembang. Sejauh manakah kecocokan pengecer dengan produk yang dijual di 
lokasi fisik mereka, serta di pasar online? Pengadilan membuka peluang kemungkinan terjadinya gugatan dan tantangan, serta peningkatan 
paparan bagi pengecer dan vendor pihak ketiga, khususnya yang tidak memiliki cakupan yang memadai.

•  Paparan armada laut (marine) menjadi semakin kompleks saat memperhitungkan berbagai elemen klaim dari tanggung jawab perusahaan 
terhadap masalah lingkungan dan risiko khusus lainnya, serta kebutuhan untuk mematuhi undang-undang maritim internasional dan domestik 
yang bertentangan. Selanjutnya, dengan terwujudnya masa depan teknologi kelautan dan kapal menjadi lebih otonom, industri akan 
menghadapi ancaman cyber dan keamanan baru.

Potensi kerugian besar dan kompleks terus tumbuh seiring dengan risiko yang ada dan bermunculan. Teknologi meningkatkan cara kita 
menyiapkan dan merespons, serta kesiapan adalah kuncinya. Menyelaraskan sumber daya yang tepat sebelumnya membuat respons dan 
penanggulangannya tidak terlalu merepotkan dan lebih sukses pada akhirnya.

Perkembangan digital
Evolusi digital memaksa kita untuk memikirkan kembali proses klaim yang selama ini kita ketahui. Dengan kemajuan 
teknologi, kita akan melihat perubahan besar pada cara kerja seorang adjuster, mengurangi biaya serta memberikan 
respons yang lebih cepat dan lebih cerdas.

URAIAN BAHASAN:

•  Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan secara berkelanjutan mengacaukan proses yang 
telah kita ketahui dan akhirnya memaksa kita untuk mendefinisikan kembali proses klaim yang 
sudah ada. AI sekarang dapat menyisir data dan catatan, serta meresepkan tindakan; AI dapat 
mengidentifikasi kapan – dan – sumber daya klinis mana yang harus digunakan untuk hasil terbaik; 
dapat mendukung saat kembali bekerja (return to work/RTW), menganalisis mekanisme tubuh untuk 
membuat deskripsi pekerjaan fungsional. Akan tetapi, AI tidak menggantikan elemen manusia dalam 
industri kita; memberi tahu keputusan, membantu sumber daya secara tepat, dan meningkatkan 
kemampuan kita untuk merespons serta bereaksi.

•  Model perawatan telah berkembang dan mencakup ruang lingkup teknologi kesehatan yang lebih luas – termasuk kesehatan digital, 
kesehatan virtual/telemedicube, mKesehatan (perangkat kesehatan mobile dan berbasis aplikasi), AI dan model pembelajaran mesin 
(Machine learning) – serta kasus penggunaannya dalam perawatan preventif, manajemen penyakit, dan kesejahteraan secara keseluruhan. 
Setelah kita melihat implementasi yang lebih besar dalam sebuah kesehatan grup, penting untuk membicarakan apa maknanya untuk 
kepatuhan karyawan, disabiltas, cuti karyawan, dan lain sebagainya.

•  Alat bantu canggih untuk konektivitas di balik layar, termasuk teknologi layanan web dan antarmuka programing aplikasi (application 
programming interface/API), membuka opsi baru untuk interaksi sistem klaim dan integrasi layanan dukungan eksternal tanpa cela. 

•  Ada kebutuhan untuk memperbarui infrastruktur dan perangkat keras warisan yang sudah kuno untuk memanfaatkan teknologi seperti AI, 
pembelajaran mesin, dan Internet of Things (Iot), sekaligus melindungi dari kerentanan sistem, serta risiko dunia maya. 

•  Analisis lanjutan dan nilai data akan memengaruhi pelaporan di masa mendatang untuk pelanggan, broker, dan manajer risiko, serta 
menantang konvensi yang ada, beralih dari manajemen catatan harian tradisional ke pengukuran hasil, juga tolok ukur untuk  
keberhasilan program.

Kita baru mulai melihat dampak dari teknologi seluler yang lebih umum dan handal, teknologi kesehatan, kemajuan API dan telematika, serta 
teknologi nyata seperti kendaraan mandiri, drone, dan perangkat yang dapat dipakai. Ini akan membutuhkan investasi dalam hal waktu dan 
sumber daya, tetapi kita dapat mencari peningkatan berkelanjutan dalam hal kecepatan resolusi, komunikasi, konektivitas, dan pengalaman 
pengguna secara keseluruhan.l’expérience globale de l’utilisateur.
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Kesiapan untuk cepat pulih 
Apa pun alasan klaim yang diajukan, baik properti, kecelakaan, manfaat, marine, atau jenis lainnya, dan di mana  
pun peristiwa itu terjadi di seluruh dunia, mengembangkan kemampuan untuk cepat pulih adalah tema yang umum  
untuk dibahas.

URAIAN BAHASAN:
•  Baik merespons bencana alam atau kerugian akibat ulah manusia, atau kecelakaan atau insiden berat, perusahaan harus mengambil 

langkah proaktif untuk kesiapan menghadapi keadaan darurat. Perencanaan pemulihan bencana adalah area celah untuk banyak orang; 
praperencanaan dapat mencakup rencana tindakan, rencana komunikasi, penyelarasan awal sumber daya krisis, jaringan perbaikan, dan  
mitra lainnya.

•  Ketahanan dunia maya bergerak ke garis depan karena bisnis semakin bergantung pada teknologi untuk berfungsi dan keterpaparan risiko 
dunia maya semakin tinggi. Bisnis tidak hanya terus mengantisipasi tujuan pelaku kejahatan dunia maya dan menerapkan berbagai langkah 
pencegahan seperti kebijakan kebersihan dunia maya untuk tenaga kerja mereka; mereka juga harus mengalihkan fokus terhadap tindakan 
ketahanan dunia maya dan perlindungan merek jika terjadi serangan. 

•  Kesehatan mental dan kesejahteraan adalah aspek lain dimana kesiapan untuk cepat pulih juga menjadi fokus – sumber daya yang baik dan 
panduan yang tepat dapat bermanfaat untuk mendukung pemulihan pada kecelakaan di tempat kerja, peristiwa dalam kehidupan, situasi 
bencana, kecelakaan kendaraan bermotor, atau kehilangan properti. 

•  Keseimbangan kerja terhadap kehidupan sangatlah penting bagi kesehatan, dimana sebagian perusahaan telah membantu karyawan mereka 
mengelola tantangan ini dengan baik; dengan kelelahan sekarang digolongkan sebagai kondisi kerja ICD-11, pelatihan ketangguhan dapat 
menjadi alat bantu yang bermanfaat untuk membantu karyawan mengatasi masalah yang timbul.

Dalam industri ini, kita dibekali dengan baik untuk memberikan panduan, alat bantu, dan dukungan yang tepat untuk membantu klien dan 
konsumen kita bangkit kembali saat menghadapi tantangan. Bisnis perlu mencari cara untuk tetap gesit dan responsif; memilih mitra dan sumber 
daya yang tepat akan membuat perbedaan besar.

Pengawasan tenaga kerja
Kita telah membicarakan tentang perubahan demografi tenaga kerja dan cara untuk menarik serta mempertahankan 
bakat (talents) selama bertahun-tahun... tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa hal hal tersebut masih menjadi masalah 
utama untuk industri asuransi dan industri lainnya. Strategi apa yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup dalam 
menangani tantangan produktivitas yang berlanjut?

URAIAN BAHASAN:
•  Banyak industri di seluruh dunia yang menghadapi kekurangan bakat akibat populasi yang menua, pola perubahan imigrasi, dan pergeseran 

demografi. Kesenjangan bakat ini menjadi lebih jelas apabila mempertimbangkan ketidakcocokan keterampilan yang diperlukan untuk 
posisi yang tersedia jika dibandingkan dengan kemampuan atau preferensi himpunan tenaga kerja. Program pendidikan, program magang, 
dan prakarsa pelatihan di tempat kerja, khususnya yang berfokus pada teknologi semakin populer untuk perencanaan suksesi dan transfer 
pengetahuan dari generasi ke generasi. 

•  Kita memiliki tanggung jawab untuk melayani berbagai konsumen yang semakin beragam daripada sebelumnya, tidak hanya dengan empat 
dan lima generasi yang diwakili di tempat kerja, tetapi juga mempertimbangkan keragaman dalam budaya, identifikasi gender, ideologi 
politik dan keagamaan, serta banyak lagi. 

•  Pada populasi yang menua, kelaziman kondisi kronis perlahan tumbuh bersamaan dengan pengeluaran perawatan kesehatan. Dan dengan 
persentase yang signifikan dari pekerja yang lebih tua yang memilih untuk tetap aktif di tempat kerja, penggunaan obat-obatan berbasis 
bukti-bukti untuk memahami penyebab klaim akan semakin penting. Langkah tambahan dalam proses penyelidikan dan triase klinis 
mungkin diperlukan untuk membantu mengklarifikasi cedera dan memastikan karyawan menerima perawatan yang tepat. 

•  Peluncuran Assembly Bill 5 (rancangan perubahan undang-undang) terbaru di California, Amerika Serikat akan mengubah ekonomi negara 
bagian ini secara besar-besaran, termasuk bagaimana tenaga kerja yang fleksibel diklasifikasikan dan dibayar. Hukum baru ini mungkin 
memiliki efek yang meluas di negara bagian lain, terutama karena hal ini berdampak pada tantangan tunjangan dan kompensasi.

•  Untuk tenaga kerja-di-rumah, penting untuk merujuk keselamatan, ergonomi, keamanan, tanggung jawab, transparansi, keterlibatan, 
pelaporan, dan pelacakan. Apabila digunakan sebagai bagian dari proses RTW atau sebagai akomodasi, bagaimana opsi kerja-di-rumah yang 
paling efektif? 

•  Program kerja yang dimodifikasi dan diamendemen oleh RTW mendapatkan perpanjangan minat untuk mendukung pemulihan fisik dan 
mental – data kami menunjukkan peningkatan 25% atas klaim layanan RTW selama dua tahun terakhir. Banyak perusahaan berfokus 
pada pengembangan deskripsi pekerjaan fungsional yang lebih kuat untuk mendukung pekerjaan transisi. Dan perusahaan yang memiliki 
kesempatan terbatas di lapangan sedang mencari organisasi nirlaba untuk opsi penempatan.

Peduli terhadap tenaga kerja dan mengatasi pergeseran tenaga kerja, serta tantangan produktivitas akan terus menjadi bagian dari diskusi. Kita 
bertanggung jawab sebagai industri untuk berbagi gagasan kita tentang inovasi dan pertumbuhan.
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Tema yang sedang tren
Di-sepanjang tahun 2020, kami mengharapkan beberapa topik meningkat sejalan dengan masalah geopolitik – terutama 
dengan pemilihan umum yang akan berlangsung di Amerika Serikat dan di lokasi lain – terhadap dampak perubahan iklim 
dan peraturan yang terhubung di berbagai belahan dunia. Ancaman cyber akan terus meningkat dan persaingan pasar 
asuransi yang menguat dapat menyebabkan perusahaan melihat strategi mereka yang baru. 

URAIAN BAHASAN:

•  Kami terus melihat percepatan dalam volatilitas iklim, biaya tinggi bagi bisnis dari peristiwa cuaca dan dampaknya pada masyarakat, hilangnya 
keanekaragaman hayati yang memengaruhi segmen industri, seperti pertanian, serta perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan 
lingkungan. Sebagai tekanan untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim di seluruh dunia, industri P&C perlahan-lahan bergerak 
menjauh dari menjamin dan penjaminan sumber energi kotor. Industri asuransi berperan penting dalam memahami potensi paparan tanggung 
jawab lingkungan, dan dalam membuat pilihan dengan mempertimbangkan keberlanjutan. 

•  Polarisasi politik dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan, regulasi dan perdagangan dapat dilihat di Amerika Serikat, Inggris, 
Brasil, Filipina, Argentina, Peru, Jerman dan lain-lain. Globalisasi memaksa kita untuk melihat risiko pada rantai pasokan dan pasokan tenaga 
kerja. Selain itu, lebih banyak perusahaan mengevaluasi opsi dan manfaat dari perspektif global tentang ketidakhadiran tenaga kerja yang 
memadukan pemikiran, sasaran, proses, produk, dan teknologi untuk mengatasi ketidakhadiran dan produktivitas secara keseluruhan, bukan 
hanya dalam lini bisnis individu.

•  Pasar siklus dan tantangan ekonomi dapat diprediksi tidak diketahui, tetapi tahun ini kita mungkin menghadapi dampak dari potensi resesi dan 
kita mulai melihat tanda-tanda mengerasnya pasar asuransi, yang dapat mendorong organisasi untuk mengeksplorasi pasar terikat dan metode 
lain dari risiko alternatif. Dalam lingkungan dengan tekanan ekonomi yang meningkat, bagaimana kita dapat membuktikan nilai berinvestasi 
dalam manajemen risiko?

•  Apa saja risiko dunia maya yang akan datang? Generasi kelima jaringan seluler (5G) dipastikan akan meningkatkan segala hal mulai perangkat 
pintar hingga IoT, termasuk lonjakan pengembangan serta penyebaran mobil, truk, dan kapal tanpa awak. Hal ini dapat meningkatkan volume 
serangan dunia maya dan peningkatan paparan dunia maya, serta memperluas batas-batas peraturan dan panduan yang ada.

•  Layanan pembayaran real-time yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi raksasa dan start-up teknologi semakin maju, mempertanyakan 
status sistem keuangan dan menawarkan opsi baru untuk industri klaim, tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi pembayaran baru, kita 
juga harus mempertimbangkan masalah keamanan dan penipuan.

Tahun ini dapat membawa banyak risiko yang muncul, dan satu-satunya yang konstan adalah perlunya untuk berkembang dan beradaptasi. 
Kemitraan yang kuat dan kepemimpinan pemikiran akan membantu memberikan panduan melalui ketidakpastian dan perencanaan dukungan 
untuk yang tidak dapat diprediksi.
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