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Untuk Disiarkan Segera 

 

“MAIPARK Bowling Tournament 2017”  
Pererat hubungan baik dengan mitra usaha  

 
 
 
Untuk menjaga dan membina hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan para 
pemegang saham yang juga sekaligus merupakan mitra usaha perusahaan, PT Reasuransi 
MAIPARK Indonesia senantiasa menyelenggarakan beragam kegiatan yang melibatkan pemegang 
saham tersebut. Diantara beragam kegiatan itu adalah Kegiatan Olahraga, MRO Gathering 
(MAIPARK Relation Officer), Seminar, Geo-Eksekursi, Symposium dan beberapa kegiatan lain 
yang melibatkan para ceding company.  Kali ini PT Reasuransi MAIPARK Indonesia melaksanakan 
kegiatan olahraga, untuk tahun 2017 ini PT Reasuransi MAIPARK Indonesia menyelenggarakan 
turnamen bowling dengan tema “Bowling For Unity”. MAIPARK Bowling Tournament 2017 ini 
diselenggarakan hanya satu hari saja, di hari Sabtu tanggal 9 September 2017 pada  jam 10 s/d 
selesai  bertempat di Bowling Arena, Lantai 6, Mall Artha Gading Jakarta Utara. Jumlah tim peserta 
mencapai 240 orang dari 60 perusahaan.  
 
MAIPARK Bowling Tournament 2017 ini berhadiah total Rp 68,5 juta. Panitia penyelenggara 
juga menyediakan Piala Bergilir (untuk juara 1) selain Piala untuk para Juara 1,2,3 dan dua 
kategori pemenang diantaranya adalah Bintoro Award Best Male Player dan Bintoro Award 
Best Female Player.  

Untuk para pemenang diantaranya adalah : 
 

1. Juara 1  : PT Tugu Reasuransi Indonesia 
2. Juara 2  : PT Reasuransi Nasional Indonesia 
3. Juara 3  : PT Binagriya Upakara 
4. Bintoro Award Best Male Player        : Fachrizal (Brins Insurance) 
5. Bintoro Award Best Female Player   : Dyah W (Tugu Pratama Indonesia )  

 
Menurut Direktur Utama PT Reasuransi MAIPARK Indonesia, Yasril Y. Rasyid penyelenggaraan 
MAIPARK Bowling Tournament 2017 diharapkan akan dapat mempererat hubungan baik dan 
meningkatkan kerjasama antara PT Reasuransi MAIPARK Indonesia dengan perusahaan asuransi 
dan reasuransi yang merupakan pemegang saham sekaligus mitra usaha perusahaan, selain itu 
juga diharapkan bisa meningkatkan komunikasi dengan perusahaan asuransi sehingga akan 
memperlancar hubungan kerja sehari-hari. MAIPARK Bowling Tournament 2017 ini juga sebagai 
ajang bertemu dan berinteraksi antar karyawan perusahan asuransi dan perusahaan reasuransi 
serta menumbuhkan dan memupuk rasa memiliki terhadap PT Reasuransi MAIPARK Indonesia. 
Dan yang tak kalah penting bahwa pada hari ini tanggal  9 September, merupakan Hari Olahraga 



Nasional, jadi secara tak langsung kami juga ingin turut berpartisipasi untuk mengolahragakan 
masyarakat dan memasyarakatkan olahraga,” papar Yasril di sela-sela acara.  
 
Yasril mengatakan MAIPARK Bowling Tournament 2017 merupakan turnamen bowling pertama 
yang diselenggarakan oleh PT Reasuransi MAIPARK Indonesia. Namun demikian ini bukan ajang 
turnamen yang pertama dilakukan. Karena sebelumnya secara konsisten setiap tahun PT 
Reasuransi MAIPARK Indonesia juga telah melaksanakan turnamen futsal, yang pesertanya juga 
merupakan karyawan dari perusahaan pemegang saham PT Reasuransi MAIPARK Indonesia. 
“Karena berbagai pertimbangan, untuk tahun ini turnamen futsal ditiadakan dan sebagai 
gantinya, tanpa mengurangi semangat dan kebersamaan, PT Reasuransi MAIPARK Indonesia 
menyelenggarakan turnamen bowling. Kenapa di pilih Bowling karena dengan Bowling siapapun 
dia, baik itu laki-laki maupun perempuan yang merupakan karyawan para ceding bisa ikut 
berpartisipasi menyemarakan acara ini sehingga akan lebih banyak lagi keikutsertaan para ceding 
di ajang ini. Harapan kami, dengan digantinya cabang olahraga ini, tak mengendurkan semangat 
para peserta untuk hadir datang bertanding dan menjunjung tinggi sportivitas serta 
kekeluargaan.  Tema HAORNAS 2017 yang berbunyi, “Olahraga Menyatukan Kita” berusaha kami 
implementasikan di industri asuransi Indonesia agar dengan adanya MAIPARK Bowling 
Tournament 2017 diharapkan akan dapat pula mempersatukan insan asuransi Indonesia untuk 
kemajuan bangsa,” jelas Yasril. 
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Tentang PT Reasuransi MAIPARK Indonesia : 
 

MAIPARK singkatan dari Maskapai Asuransi Indonesia (MAI) dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus 
(PARK). MAIPARK adalah sebuah perusahaan reasuransi risiko khusus yang dimiliki oleh seluruh 

perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. MAIPARK mulai beroperasi 

pada Januari 2004 dan saat ini khusus menangani risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami serta 
kebakaran yang diakibatkan oleh ketiga risiko tersebut.  

 
Selain menjalankan kegiatan bisnis utamanya, MAIPARK juga melakukan kegiatan lain seperti penyuluhan 

sadar bencana bagi masyarakat, pemberian dan penyaluran bantuan korban bencana, serta seminar dan 

pelatihan terkait kebencanaan dan asuransi. MAI merupakan perusahaan asuransi umum tertua di 
Indonesia dan ijin pendiriannya dibeli oleh 32 pemegang saham pendiri pada tanggal 23 Desember 2003 

melalui rapat umum pemegang saham. 
 

http://www.maipark.com/


 


