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BAB II 

HASIL PELAKSANAAN PKL 

 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan  PT. A.J. Central Asia Raya Life 

Insurance Cabang Surabaya 

 PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) didirikan di Jakarta pada 

tanggal 30 April 1975 oleh Soedono Salim, Anthony Salim, dan Almarhum 

Wardojo Salim SH., berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo no. 357, dengan 

modal Rp. 500 juta. Dengan semangat dan keyakinan akan kemampuannya untuk 

tidak hanya bergantung pada satu bidang saja, beliau memiliki ide untuk 

mendirikan perusahaan asuransi jiwa. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa 

usaha ini akan menjadi salah satu kontribusi utama bagi masyarakat Indonesia. 

  PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) didirikan pada tanggal 

30 April 1975 dan mulai beroperasi pada bulan April 1976 setelah memperoleh 

pengesahan Menteri Kehakiman No. Y.A. 5/450/6 dan izin beroperasi dari 

Menteri Keuangan No. 492/DJLM/III. Pada awal berdirinya, PT. A.J. Central 

Asia Raya Life Insurance (CAR) didirikan secara bersamaan di tiga kota besar di 

Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung dan Surabaya. Selang beberapa tahun 

kemudian, PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) mulai 

mengembangkan usahanya dengan membuka cabang-cabang baru di berbagai 

wilayah di Indonesia. 

 Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, anak perusahaan PT. Asuransi 

Central Asia (ACA) yang tergabung dalam Salim Group ini telah berhasil 

dikembangkan ke berbagai kota besar dan kota kecil di Indonesia. Hingga tahun 

2013 ini PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) memiliki 84  kantor 

penjualan yang didukung 8 (delapan) kantor regional, 76 kantor pemasaran, 47 

kantor pelayanan nasabah L@NCAR (Layanan Nasabah CAR) dan 1.600 

provider yang tersebar di kota-kota di 33 propinsi di Indonesia. Kantor pusat PT. 

A.J. Central Asia Raya Life Insurance. 
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(CAR) sendiri berada pada Wisma Asia Lt. 11 di Jalan Letjen S. Parman Kav. 79 

Jakarta Barat. Sedangkan kantor pusat operasional PT. A.J. Central Asia Raya 

Life Insurance (CAR) sendiri berada di Wisma CAR LIFE yang berlokasi di Jalan 

Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat. 

  Pada tahun 1976 PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) 

mendirikan kantor baru di Surabaya yaitu berupa kantor cabang Surabaya yang 

bergabung satu kantor dengan PT. Asuransi Central Asia (ACA) dikarenakan PT. 

A.J. Central Asia Raya Life Insurance(CAR) merupakan anak perusahan PT. 

Asuransi Central Asia (ACA) , PT. Asuransi Central Asia Life Insurance (ACA) 

terlebih dahulu menempati kantor tersebut, kantor ini berlokasi di Jalan Veteran 

Nomor 1 Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1993, kantor PT. A.J. Central Asia 

Raya Life Insurance Cabang Surabaya pindah ke komplek Ruko Semut Indah dan 

juga terbentuk sebuah Regional Director. 

  Setahun kemudian tepatnya pada tahun 1994, dikembangkan menjadi dua 

kantor cabang dan tidak menempati kantor di komplek Ruko Semut Indah lagi 

tetapi pindah ke Jalan Veteran Nomor 6-7 Surabaya dan satu kantor lagi berada di 

komplek Ruko di sekitaran Delta Plaza. Di tahun 1995, terbentuklah Regional 

Jawa Timur. Pada periode tahun 2000-an, PT. A.J. Central Asia Raya Life 

Insurance Cabang Surabaya yang memiliki dua kantor ini memilih untuk 

menjadikan satu kantornya di komplek Ruko di sekitaran Delta Plaza.  

  Empat tahun kemudian, tahun 2004 PT. A.J. Central Asia Raya Life 

Insurance Cabang Surabaya  memboyong atau memindah kantor di komplek ruko 

sekitaran Delta Plaza ke Jalan Diponegoro 166 Surabaya. Selanjutnya di tahun 

2006 PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance Cabang Surabaya membuka 

kantor cabang di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dan membuka kantor 

perwakilan di Bangkalan Madura pada tahun 2007.  

  Akhirnya pada tahun 2009 PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya menutup kantor cabangnya di Jalan Mayjend Sungkono 

Surabaya. Dari tahun 2009 hingga saat ini lokasi kantor PT. A.J. Central Asia 

Raya Life Insurance Cabang Surabaya tetap berada di Jalan Diponegoro 166 

Surabaya. 
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 Kepemilikan PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance(CAR) tidak 

pernah berubah sampai saat ini, mayoritas kepemilikan saham masih dimiliki oleh 

Salim Group, 

di mana persentasenya adalah 99,999% dimiliki oleh PT. A.J. Central Asia Raya 

Life Insurance(CAR) atau Salim Group/Central Asia dan 0,001 % dimiliki oleh 

Anthony Salim. 

 

2.1.2  Perkembangan Logo PT. A.J. Central Asia Raya (CAR) 

  PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) sejak tahun 1975 telah 

mengalami 5 kali perubahan logo perusahaan, dengan kiprah perusahaan selama 

38 tahun ikut berperan dalam pembangunan negeri tercinta khususnya di bidang 

asuransi jiwa. 

 

Gambar 2.1 : Logo PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance pada  

Tahun 1975 

 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 

 

  Sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terpercaya, PT. A.J. 

Central Asia Raya Life Insurance (CAR) selalu berusaha untuk menjadi yang 

terbaik di bidangnya. Salah satu wujud nyata dari perkembangan PT. A.J. Central 

Asia Raya Life Insurance (CAR) yakni perusahaan selalu konsisten dalam hal 

pelayanan kepada nasabah, maka PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

(CAR) memperkenalkan logo barunya yang lebih dinamis sesuai dengan 

perkembangan jaman.  
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Gambar 2.2 : Logo PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance pada 

Tahun 1984 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 

  Bagi perusahaan, logo merupakan jati diri dan identik dengan bendera 

pada sebuah ngeara. Disamping memiliki ciri khas, biasanya setiap logo memiliki 

arti sendiri. Pada dasarnya logo yang digunakan PT. A.J. Central Asia Raya Life 

Insurance (CAR)  merupakan konsep tunggal dari Anthony Salim, salah satu 

pendiri PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR). 

 

Gambar 2.3 : Logo PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance pada  

Tahun 1986 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 

Logo yang menampilkan dua lingkaran luar yang berwarna merah dan satu 

lingkaran berwarna biru ini bermakna melambangkan roda kehidupan yang terus 

berputar tanpa akhir. Ini berarti bahwa PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

(CAR) akan terus hidup dan terus berjalan tanpa henti. Sedangkan delapan jari-
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jari berwarna biru itu melambangkan jumlah arah mata angin. Selain itu didalam 

filosofi Cina, angka delapan merupakan angka yang melambangkan kekuatan atau 

keberuntungan. Kemudian aksara yang berada pada tengah-tengah logo ini 

merupakan aksara mandarin yang artinya besar atau Asia. Makna tersebut menjadi 

satu kesatuan yang utuh melambangkan kelanggengan dan kekuatan PT. A.J. 

Central Asia Raya Life Insurance (CAR) untuk terus berkiprah khususnya dalam 

era global seperti saat ini. 

 

Gambar 2.4 : Logo PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance pada 

Tahun 1989 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 

  Beberapa logo PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) terdapat 

lambang dari BCA (Bank Central Asia), sebagian besar nasabah PT. A.J. Central 

Asia Raya Life Insurance (CAR) beranggapan bahwa PT. A.J. Central Asia Raya 

Life Insurance (CAR) merupakan anak perusahaan dari BCA. Padahal PT. A.J. 

Central Asia Raya Life Insurance (CAR) bukan merupakan anak perusahaan dari 

BCA, walaupun pemegang sama antara kedua perusahaan ini mayoritas sama 

yakni Salim Group.  

 

Gambar 2.5 : Logo PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance pada 

 Tahun 2000 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 
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 BCA sendiri telah membuktikan diri sebagai bank yang profesional dan 

PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) sendiri juga membuktikan diri 

sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mandiri dan profesional. PT. A.J. Central 

Asia Raya Life Insurance (CAR) menggunakan logo baru sejak perayaan HUT 

PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) ke-25 di Surakarta. Secara 

bertahap penggantian logo dilakukan, 

namun, logo lama yang menggunakan lambang BCA Group masih berlaku karena 

polis asuransi jiwa merupakan kontrak jangka panjang. 

 

Gambar 2.6 : Logo PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance pada 

 Tahun 2012 hingga Sekarang 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 

 

2.1.3  Profil PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance Cabang Surabaya 

Nama Perusahaan : PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance Cabang 

Surabaya 

Induk Perusahaan : Salim Group 

Alamat   : Jalan Diponegoro 166 Surabaya (sebelah Bengkel   

                Resmi Daihatsu) 

Telepon  : (031) 5618854 

Faks   : (031) 5623725 

Website  : www.car.co.id 

Email              : lancar@car.co.id 

Jenis Perusahaan : Life Insurance (Perusahaan Asuransi Jiwa) 
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2.1.4  Visi, Misi Dan Nilai PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) 

2.1.4.1  Visi PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurnce (CAR) 

 PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) dalam usianya yang 

sudah mencapai 38 tahun ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan asuransi jiwa 

yang terkemuka dan sebagai barometer industri asuransi jiwa di Indonesia 

kemudian menjadi perusahaan asuransi pilihan nasabah yang berorientasi pada 

pelayanan kualitas serta menjadi salah satu sepuluh besar perusahaan asuransi 

dalam hal pendapatan premi.  

2.1.4.2 Misi PT. A.J. Central Asia Raya (CAR) 

 PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance(CAR) memiliki misi yakni 

yang mereka sebut dengan istilah CARE yang juga telah menjadi pedoman 

maupun perilaku bisnis setiap insan yang berada di PT. A.J. Central Asia Raya 

Life Insurance (CAR) dalam semua tindakan operasional perusahaan.  

Istilah CARE sendiri memiliki makna tersendiri di setiap hurufnya. Istilah-istilah 

tersebut yakni pertama pada huruf C yang berarti Customer Oriented yang 

maksudnya adalah menjadi perusahaan asuransi yang dikenal melalui layanan 

baik dan tanggap serta mempunyai jaringan yang luas dan mudah ditemui oleh 

para nasabah, kemudian huruf A yang berarti Aspire People to Grow Together 

yang maksudnya adalah menjadi perusahaan yang menjadi kebanggan karyawan 

dan agen serta memberikan kesempatan berkembang yang baik bagi seluruh 

karyawan dan agen, selanjutnya huruf R yang berarti Responsible to Stakeholder 

yang diartikan menjadi perusahaan asuransi yang dikelola dengan prinsip kehati-

hatian (prudent) serta bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, 

dan huruf terakhir yakni E yang berarti Empowerment to Community dan bisa 

diartikan menjadi perusahaan asuransi yang memberikan kontribusi positif kepada 

komunitas dan masyarakat. 

2.1.4.3 Nilai PT. A.J. Central Asia Raya (CAR) 

  Setiap perusahaan selain memiliki visi dan misi, pasti juga memiliki 

sebuah nilai dalam perusahaan yang lebih pantas disebut sebagai nilai hakiki. Di 

PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) juga memiliki nilai hakiki yaitu 
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kerjasama, komitmen untuk sesama, profesionalisme, sinergi, tanggung jawab 

sosial, dan kasih. 

  Arti dari setiap nilai hakiki yang coba diterapkan PT. A.J. Central Asia 

Raya Life Insurance (CAR) adalah : 

• Kerjasama 

Kerjasama adalah hubungan yang bernilai positif dan menguntungkan kedua 

belah pihak, dalam PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) 

kerjasama ini dapat diterapkan oleh perusahaan dan nasabah. 

• Komitmen untuk Sesama 

Komitmen memiliki arti perasaan atau orientasi emosional karyawan kepada 

perusahaan. Dimana arti nilai komitmen untuk sesama ini adalah setiap 

karyawan perusahaan harus berkomitmen, di mana komitmen juga diperlukan 

atas tanggung jawab terhadap nasabah. 

• Profesionalisme. 

Profesioanalisme memilik arti kompetensi untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara baik dan benar. Setiap anggota dalam suatu perusahaan 

harus profesional dalam melakukan kinerjanya terhadap perusahaan serta 

terhadap nasabah. 

• Sinergi. 

Sinergi adalah bentuk kerjasama win-win yang dihasilkan melalui kolaborasi 

masing-masing pihak tanpa ada yang dirugikan. Nilai satu ini juga diterapkan 

di dalam perusahaan di mana setiap pihak yang berada di perusahaan harus 

bersinergi untuk mencapai hasil yang memuaskan. 

• Tanggung Jawab Sosial. 

Nilai tanggung jawab sosial yang diterapkan perusahaan saling membantu 

sesama manusia tanpa membedakan satu sama lain 

• Kasih. 

  Maksud dari nilai kasih adalah sebuah timbal balik dari perusahaan untuk 

 membantu sesama yang saling membutuhkan. 

  PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) telah melalui berbagai 

tantangan dan perubahan, tetapi kekuatan kuangan, pemasaran, investasi, sumber 
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daya manusia, pelayanan, teknologi informasi, dan jaringan kantor cabang akan 

terus bersinergi dan menjadi pondasi perusahaan agar selalu memenangi setiap 

tantangan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. 

 

2.1.5  Struktur Organisasi PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) 

 Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, peran corporate sales 

sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pemasaran dan promosi produk 

kepada masyarakat. Pada saat pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL), 

penulis ditempatkan pada bagian marketing khususnya pada marketing individu 

(konsultan/agen).  

  Struktur organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang 

sangat penting untuk menentukan kelancaran aktifitas perusahaan karena sistem 

organisasi mengatur hubungan struktural untuk mengetahui wewenang dan 

tanggung jawab antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam 

pelaksanaan tugasnya. Untuk memperjelas wewenang dan pembagian tugas di 

setiap bagiannya maka penulis akan menyajikan job description masing-masing 

kedudukan pada PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) yang disertai 

dengan gambar struktur organisasi yang terdapat pada lampiran. Berikut struktur 

organisasi pada PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) :  
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Gambar 2.7 : Struktur Organisasi PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 

  

Struktur organisasi pada PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya merupakan bentuk struktur yang digunakan di kantor pusat, 

karena kantor pusat mengendalikan setiap kantor cabang. Sehingga struktur PT. 

A.J. Central Asia Raya Life Insurance Cabang Surabaya merupakan bentuk 

struktur pada kantor pusat. 
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Pembagian job descriprion yang terdapat pada PT. A.J. Central Asia Raya Life 

Insurance Cabang Surabaya beserta uraian pekerjaannya masing-masing adalah 

sebagai berikut: 

A. Regional Directors (RD) 

• Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi semua bagian agar 

pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan 

yang telah ditentukan. 

• Wajib mengatur dan menyelenggarakan meeting yang terjadwal untuk 

 aparat  pemasaran dibawah koordinasi mengenai evaluasi kinerja dan 

beban anggaran regionalnya. 

B.  Senior Agency Manager (SAM) 

• Membimbing Business Associated Manager (BAM) dalam rangka 

memenuhi target tahunan berdasarkan kesepakatan yang disetujui. 

• Mengkoordinasi kinerja seluruh aparat pemasaran yang berada di bawah 

koordinasinya. 

C. Business Associated Manager (BAM) 

• Melakukan rekrut baru agen untuk mengisi formasi aparat pemasaran 

sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

• Memberikan pengetahuan tentang produk dan penelitian sumber daya 

manusia kepada setiap agen yang berada dalam formasinya. 

• Memonitor dan mengontrol kegiatan para agen dan operasional pemasaran 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

D. Consultant (Agen) 

• Memasarkan produk asuransi perusahaan. 

• Membantu kelancaran penanggungan premi dan melaksanakan pelayanan 

purna jual kepada pemegang polis. 

E. Branch Manager (Corporate) 

• Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja bawahannya dalam 

memasarkan produk asuransi jiwa (corporate) di wilayah atau regional 

tertentu. 
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• Melakukan evaluasi atas kinerja dan hasil produksi yang dihasilkan oleh 

divisi corporate yang dipimpinnya. 

F. Supervisor Maintenance (Corporate) 

• Membantu Branch Manager dalam memelihara pertanggungan korporasi 

yang sedang berjalan. 

• Meneliti persyaratan dan penyelesaian administrasi serta perhubungan-

 perhubungannya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kontrak 

 pertanggungan korporasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

G. Account Executive Maintenance (Corporate) 

• Memelihara pertanggungan korporasi yang sedang berjalan. 

• Meneliti persyaratan dan penyelesaian administrasi serta perhubungan-

 perhubungannya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kontrak 

 pertanggungan korporasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

H. Supervisor Producer (Corporate) 

• Membantu Branch Manager dalam pemasaran produk asuransi jiwa. 

• Melakukan pengawasan dan pengontrolan dan pengkoordinasian terhadap 

kinerja aparat pemasaran (Account Executive Producer) dalam 

memasarkan produk asuransi jiwa. 

I  Account Executive Producer (Corporate) 

• Melakukan aktivitas pemasaran produk asuransi jiwa. 

• Membantu kelancaran penagihan premi dan menjaga hubungan baik antara 

 perusahaan dengan nasabah dalam rangka pelayanan purna jual terhadap 

 nasabah. 

J. L@NCAR Branch Manager 

• Bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan kepada nasabah dan 

pelaksanaan operasional kantor kepada kantor pusat. 

• Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi semua bagian pelayanan 

dan administrasi nasabah sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebijakan 

perusahaan. 

K. Policy Holder Service 

• Menangani klaim, baik itu akhir kontrak maupun yang meninggal. 
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• Memberikan pelayanan kepada pemegang polis individu. 

• Melakukan pendistribusian berkas polis dan penyelesaian administrasinya. 

L. Inkaso 

• Pengajian terhadap pengadaan/pembelian barang-barang. 

• Menerima dan mengetahui pembayaran premi (paid) 

• Melakukan penatausahaan kuitansi-kuitansi penagihan premi asuransi dan 

hasil tagihnya serta membuat daftar laporan inkaso. 

M. Cashier 

• Memberikan pelayanan kepada pemegang polis dalam hal pemmbayaran 

premi dan uang pertanggungan. 

• Mengetahui dan mengatur keluar masuknya dana. 

N. Personal & General Affairs 

• Mengusahakan penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan 

pendistribusian serta penatausahaan atau inventaris perusahaan. 

• Mengawasi dan mengusahakan keamanan gedung dan perabot dari segala 

bentuk bahaya dan gangguan. 

O. Administration Marketing 

• Mencatat dan merekap data nasabah yang masuk setiap hari. 

• Membuat Kuitansi Sementara (KSM). 

Merekap pemasukan yang dihasilkan marketing setiap tiga bulan sekali dan 

menulis di tiap masing-masing marketing. 

 Jika korporasi target marketnya adalah karyawan perusahaan, sedangkan 

individu adalah perorangan. Kantor PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya sendiri dipimpin oleh Regional Directors (RD). Regional 

Directors (RD) membawahi Kepala Korporasi (Branch Manager), Kepala 

LANCAR (LANCAR Branch Manager), Senior Agency Manager (SAM), 

Business Associated Manager (BAM), dan Konsultan Executive (KEX) saja. 

Sedangkan agen atau marketing individu dipimpin oleh Senior Agency Manager 

(SAM), prosentase kerja Senior Agency Manager (SAM) adalah 75% berada di 

kantor dan 25% di lapangan. Senior Agency Manager (SAM) juga membawahi 

Business Associated Manager (BAM) dan Konsultan Executive (KEX). 
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Sedangkan prosentase kerja Business Associated Manager (BAM) adalah 25% 

berada di kantor dan 75% di lapangan, sedangkan Konsultan Executive (KEX) 

100% berada di lapangan. Business Associated Manager (BAM) membawahi 

Konsultan Executive (KEX), tugas dari Business Associated Manager (BAM) 

adalah memback-up para Konsultan Executive (KEX) agar lebih aktif dalam 

proses kerjanya dan membantu Konsultan Executive (KEX) apabila mendapat 

kesulitan ketika berada di lapangan. 

 

2.1.6  Hari dan Jam Kerja 

 Jam operasional kerja di PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya dimulai dari hari Senin hingga hari Jum'at dengan jam kerja 

mulai dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB, dengan jam istirahat pada 

pukul 12:00-13:00 WIB. 

 

2.1.7  Produk-produk PT. A.J. Central Asia Raya (CAR) Cabang Surabaya 

  PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) Cabang Surabaya 

mempunyai beberapa produk asuransi sebagai berikut : 

A. Produk Asuransi Tradisional 

• Term / Berjangka 

•  Berjangka 

2. Whole Life / Seumur Hidup 

• Whole Life (WHL) 

• Whole Life Eksekutif 

3. Endowment 

• New Dwiguna (NDG) 

• Eksekutif 2011 

• Central Eksekutif - 9 (CE-9) 

• Eksekutif Dollar (Eksekutif $) 

• Beasiswa Ananda (BSN) 

• Dana CARity 20 
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4. Rider / Asuransi Tambahan 

• Personal Accident / PA (Protecta Raya) 

• Hospital Cash Plan (HCP) 

• Dead and Disability (DAD) 

• Waiver of Premium (WPR) 

• MediCAR - 32 

• Prevensia CARina 

• Prevensia Premier 

5. Produk Asuransi dan Investasi (Unit Link) 

• CARLink Pro 

• CARLink Pro Safe 

• CARLink Pro Fixed 

• CARLink Pro Mixed 

2. CENTURY Pro 

3. CAR Legacy 

4 .CARLisya 
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2.1.8 Kantor Cabang PT.AJ. CENTRAL ASIA RAYA Life Insurance 

(CAR) 

  Gambar 2.8 : kantor cabang dan kantor marketing maupun kantor layanan 

nasabah telah tersebar di berbagai kota yang ada di Indonesia. 

 
 

sumber : Profil PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) 

 

2.1.9 Award dalam PT.AJ. Central Asia Raya (CAR) 

 1. Perusahan Asuransi jiwa pertama dan satu-satunya yang mendapatkan 

Platinum award  dari infobank untuk kinerja "sangat baik" selama 10 tahun 

berturut-turut(1999-2008). 

 2. peraih 5 kali golden award dari infobank sebagai perusahaan "sangat baik" 

untuk   kinerja 5 tahunan. 

 

2.2 Deskripsi Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

2.2.1 Kegiatan Selama Praktek Kerja Lapangan (PKL)  

   Selama melakukan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di PT. A.J. 

Central Asia Raya Life Insurance (CAR) Cabang Surabaya, penulis melakukan 
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kegiatan pemasaran produk PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance (CAR), 

terutama untuk produk unit link atau CARLink Pro. Pada awal pelaksanaannya, 

penulis diajarkan mengenai apa itu asuransi, produk asuransi yang ditawarkan di 

PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) dan juga manfaat dari masing-

masing produk tersebut. Kemudian sebelum melakukan kegiatan pemasaran 

tersebut, penulis terlebih dahulu mendapatkan pelatihan tentang cara memasarkan 

produk di dalam kelas oleh para tim dari PT. A.J. Central Asia Raya Life 

Insurance (CAR) Cabang Surabaya agar benar-benar mengerti dan tidak 

melakukan kesalahan yang berakibat fatal ketika melaksanakan kegiatan 

pemasaran. Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, penulis melakukan 

pendataan berupa database untuk siapa yang akan penulis datangi, disini juga 

diajarkan penggunaan bagaimana membuat konsumen puas dalam produk yang di 

jual perusahaan dan mempertahankan hubungan dengan konsumen dimana 

penulis harus menjalani bertemu dengan calon konsumen , untuk melakukan 

hubungan dengan konsumen agar dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak 

yaitu konsumen maupun perusahaan. 

   Untuk mendapatkan nasabah penulis menghubungi calon konsumen 

dengan cara menelepon , sms , ataupun bbm , langsung calon konsumen untuk 

membuat janji temu. Jika kontak kepada calon konsumen dilakukan melalui 

telepon dan pesan singkat maka prosedurnya adalah membuat janji temu, 

sedangkan jika kontak dilakukan dengan cara langsung mendatangi calon 

konsumen maka tidak diperlukan lagi janji temu tetapi langsung menawarkan 

produk kepada calon konsumen. 

 Setelah bertemu langsung dengan calon konsumen maka prosedur 

selanjutnya yakni menawarkan produk kepada calon konsumen atau menanyakan 

kepada calon konsumen perihal produk asuransi apa yang sebenarnya mereka 

butuhkan. Karena selain berperan sebagai tenaga penjualan, para agen juga 

berfungsi sebagai financial planner atau bisa disebut juga perencana keuangan 

bagi calon konsumen. Prosedur tersebut biasanya disebut dengan sebutan proses 

prospecting. 
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 Tentunya penulis juga mengalami kendala ketika melakukan proses 

menawarkan produk ke calon konsumen. Seperti halnya saat penulis melakukan 

janji bertemu dengan calon konsumen penulis , karena kurang bisa memahami 

bagaimana cara melakukan prospecting kepada calon konsumen , penulis 

didampingi oleh pembimbing dari perusahaan yaitu Bapak R. Nano Prijo yang di 

PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance Cabang Surabaya sendiri beliau 

memiliki jabatan Business Associated Manager (BAM). Beliau mengajarkan 

langsung bagaimana cara melakukan prospecting kepada calon nasabah secara 

langsung . 

Tabel 1.2 Daftar nama nasabah yang telah saya dapatkan  

NAMA PRODUK ALASAN 

ELSA KURNIA CARLINK pro Karena produk 

tersebut mudah untuk 

digunakan apabila 

terjadi hal yang tidak 

di inginkan 

FEBRI ARI CARLINK pro Nilai investasi akan 

kembali apabila yang 

tertanggung blum 

meninggal 

AHMAD AJI CARLINK pro Untuk kebutuhan 

keselamatan jiwa 

KHARIS  CARLINK pro Untuk Melindungi diri  

FAUZI CARLINK pro Untuk melindungi diri 

 
Dari 10 calon nasabah saya berhasil mendapatkan nasabah 5 orang karena calon 

nasabah yang tidak berminat menggunakan Produk Carlink pro di karenakan 

banyak faktor salah satu nya yaitu aspek keuangan dan kurang mampu. 
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2.3  Produk Carlink Pro 

   CARlink Pro adalah jenis asuransi jiwa dengan dua kantong yakni kantong 

investasi dan kantong proteksi. Dimana proteksi diberikan sampai pemegang polis 

berumur 75 tahun. Nilai investasinya pun berkembang dengan hasil yang relative 

besar dimana dapat digunakan untuk perencanaan keuangan di masa depan, 

seperti dana pendidikan anak, dana pension dan lain-lain. 

Premi yang dibayarkan pun sangat fleksibel, karena premi dapat dinaikkan 

atau pun diturunkan setiap saat. Premi dapat pula dihentikan sesaat (cuti premi), 

nilai proteksinya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Manfaat 

proteksi pun juga dapat dinaikkan atau diturunkan sebelum usia 60 tahun. 

   Para calon nasabah dapat memilih produk CARlink Pro dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

• Mata uang    : Rupiah 

• Usia Masuk   : 1 – 65 tahun 

• Uang Pertanggungan  : Min. Rp. 10 Jt 

      Maks. Rp. 1 Milyar 

• Masa Pertanggungan  : s.d usia 75 tahun 

• Masa Pembayaran  : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, dan 20 tahun 

 Riders tambahan yang bisa dipilih antara lain : 

A.  Hospital Cash Plan  

Produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap penggantian 

biaya rawat inap di rumah sakit berupa santunan tunai harian. Penggantian 

biaya rawat inap rumah sakit diberikan sesuai dengan plan yang dipilih 

oleh nasabah. 

B.  Personal Accident 

Adalah perlindungan tambahan terhadap tertanggung ketika mengalami 

kecelakaan. 

C.   Dead and Disability (DAD) 

Pembebasan pembayaran premiyang sedang berjalan bila terjadi cacat 

tetap total atau meninggal dunia pada pemegang polis yang bukan 

tertanggung, sampai dengan akhir masa pembayaran premi yang 
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direncanakan. Polis menjadi bebas premi sedangkan pertanggungan untuk 

tertanggung tetap berlanjut 

D. Waiver of Premium (WPR) 

Pembebasan pembayaran premi yang sedang berjalan bila terjadi cacat 

tetap total pada tertanggung (akibat oleh kecelakaan atau penyakit) sampai 

dengan akhir masa pembayaran premi yang direncanakan. Polis menjadi 

bebas premi sedangkan pertanggunan untuk tertanggung tetap berlanjut. 

E.  MediCAR – 32 

Manfaat pertanggungan untuk meninggal dunia 32 penyakit kritis. 

• Prevensia CARina 

Program asuransi yang akan menjamin masalah keuangan apabila para 

tertanggung harus rawat inap di rumah sakit. 

• Prevensia Premier 

Asuransi Kesehatan menyediakan jaminan Biaya Pengobatan bagi 

setiap peserta, baik karena sakit (sickness) atau cedera akibat 

kecelakaan (bodily injury). 

   Manfaat lain dari CARlink Pro, dimana calon nasabah bebas melakukan 

penarikan nilai investasi kapanpun dan bebas pajak untuk penarikan nilai investasi 

setelah 3 tahun. Jika terjadi kematian tertanggung mendapat santunan 100% uang 

petanggungan asuransi berjangka dan 100% dari nilai investasi. Saat jatuh tempo 

pun tertanggung juga memperoleh 100% dari nilai investasinya. 

 

2.3.1 Segmentasi produk CARlink Pro 

Segmentasi pasar PT AJ Central Asia Raya Life Insurance ini membagi 

pasar yang sebelumnya berbeda kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku 

berbeda yang membutuhkan produk atau bauran pemasaran membagi pangsa 

pasar ke dalam segmen-segmen pasar tertentu dimana segmen tersebut akan 

menjadi homogen. Segmentasi yang dilakukan bertujuan agar dapat mengetauhi 

perbedaan kebutuhan dan keinginan secara lebih spesifik di setiap kelompoknya 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan calon nasabah/konsumen 

tersebut akan produk Carlink pro yang di tawarkan. 
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Dalam penetapan segmentasi pasar yang efektif (Kotler:2003), ada lima 

hal yang harus dipenuhi yaitu : 

a. Measurable : Segmen pasar produk CARlink Pro dapat diukur dari sisi 

daya    beli, sedangkan profil segmen pasar tidak dapat diukur. 

b. Accessible : PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang 

Surabaya mendapati bahwa segmen mereka dapat dijangkau. 

Diamping itu mereka memiliki para consultan finance yang secara 

efektif melayani kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk 

CARlink Pro 

c. Substantial : Segmen pasar PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

cabang Surabaya cukup besar dari sisi kuantitas. Karena pangsa pasar 

perusahaan asuransi sendiri adalah semua orang dan itu sangat 

menguntungkan perusahaan. 

d.  Differentiable : Segmen yang berbeda menurut variabel demografis 

seperti pendidikan, pekerjaan, usia, penghasilan yang dipilih PT. AJ. 

Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya. Variabel tersebut 

berkaitan dengan produk CARlink Pro serta bauran pemasarannya, 

diharapkan dapat memberikan tanggapan yang berbeda. 

e. Actionable : PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang 

Surabaya memiliki program-program efektif pada produk CARlink Pro 

yang dilaksanakan dalam upaya menarik respon segmen pasarnya 

Hasil strategi segmentasi Pasar PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

cabang Surabaya meliputi variabel : 

A. Geografis 

Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit- unit 

geografis yang berbeda seperti negara, propinsi, kota, atau lingkungan rumah 

tangga. Hal ini terwujud dengan adanya kantor cabang PT. AJ. Central Asia Raya 

Life Insurance yang tersebar diwilyah Indonesia. Pemasaran korporasi didukung 

oleh 16 cabang korporasi. Untuk pelayanan purna jual terdapat 26 kantor cabang 

utama pelayanan nasabah (LANCAR) dan 21 sub-cabang. Untuk Jawa Timur, 

cabang regional director berada di Surabaya dengan kantor cabang yang tersebar 
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di Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Jember, Madiun dan Tulungagung. 

Dengan banyaknya kantor cabang PT. AJ. Central Asia Raya dapat menjangkau 

semua segmen yang ada di kota-kota di Jawa Timur. Untuk Kantor cabang 

Surabaya sendiri dapat menjangkau segmen di wilayah Gerbangkertasusila, yaitu 

kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik sampai dengan Lamongan dan juga kota-kota di 

Pulau Madura untuk memasarkan dan branding image dari produk CARlink Pro 

sangatlah luas jangkauan dari berbagai kota yang berada di Jawa timur agar 

kedepan nya dapat bertambah lagi di kota-kota lain agar semua orang dapat 

mengenal tentang Asuransi 

 

B. Demografis 

Untuk produk Carlink Pro, PT. AJ. Central Asia Raya cabang Surabaya 

membagi pasar dalam variabel demografis yang meliputi usia, 

penghasilan,kemampuan pekerjaan, dan kelas sosial. Variabel usia, segmen dari 

PT. AJ. Central Asia Raya cabang Surabaya untuk produk CARlink Pro 

diperuntukkan untuk semua usia mulai dari 1-74 tahun. Untuk variabel 

penghasilan PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya membagi 

segmen menjadi empat bagian yaitu penghasilan diatas 20 juta perbulan, 10-20juta 

perbulan, 5-10juta perbulan dan terakhir 500ribu-5juta perbulan. Variabel 

pekerjaan, segmen PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya 

Diperuntukkan bagi semua pekerjaan, tidak berfokus pada satu bidang pekerjaan. 

Untuk variabel kelas sosial, produk CARlink Pro lebih tertuju pada segmen kelas 

menengah dan menengah ke atas. Untuk variabel keluarga, agama, ras generasi 

dan kewarganegaraan, PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya 

tidak menggunakan variabel-variabel tersebut. 

 

C. Psikografis 

Dalam psikografis terdapat dua variabel, yakni gaya hidup dan 

kepribadian. Untuk segmen ini PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang 

Surabaya tidak terlalu berfokus dalam pengelompokkannya, hanya saja PT. AJ. 

Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya membuat pengelompokkan 
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satu bagan dari variabel gaya hidup modern dimana konsumen yang sadar akan 

kesehatan, investasi dan family care sangat penting untuk dilindungi jangka 

pendek maupun jangka panjang agar tetap terjaga rasa aman. 

 

D. Perilaku 

   Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok kelompok 

berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap 

suatu produk. Banyak pemasar yakin bahwa variabel perilaku - kejadian, manfaat, 

status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan 

sikap merupakan titik awal terbaik dalam membentuk segmen pasar. PT. AJ. 

Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya untuk produk CARlink Pro 

lebih memilih variabel kejadian, manfaat, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan 

status pemakai. Variabel kejadian dipilih, karena reputasi PT. AJ. Central Asia 

Raya Life Insurance sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia 

dan memiliki hamper kantor cabang disetiap kota. Untuk manfaat, khususnya bagi 

produk CARlink Pro adalah produk asuransi yang memiliki 2 manfaat sekaligus , 

sebagai investasi dan juga kesehatan dan ditunjang pula dengan pelayan yang baik 

dari perusahaan. Untuk variabel status pemakai, PT. AJ. Central Life Insurance 

Asia Raya cabang Surabaya 

Memilih segmen pemakai potensial dan pemakai baru untuk produk 

CARlink Pro disamping tetap mengutamakan pemakai lama. Untuk variabel 

pemakaian, PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya lebih 

mengutamakan konsumen yang setia dibanding dengan meraih segmen baru. 

Variabel tanggapan terhadap produk PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

cabang Surabaya cenderung memilih konsumen yang antusias, berpikir positif, 

dan mendukung eksistensi dari PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang 

Surabaya. Sikap terhadap produk CARlink Pro inilah yang akan memberikan hasil 

yang positif pula terhadap perusahaan. 

2.3.1.2  Proses Targeting produk Carlink pro 

 PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance (CAR) cabang Surabaya telah 

memperluas jaringannya dan menjadi asuransi yang memiliki konsumen dengan 
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latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya latar belakang 

dan karakteristik konsumen yang berbeda-beda, maka tenaga PT. AJ. Central Asia 

Life Insurance Raya cabang Surabaya dituntut untuk mengedepankan 

profesionalitas kerja karena bagaimanapun juga sebagai salah satu perusahaan 

jasa, PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya akan berhadapan 

langsung dengan konsumen, maka kepuasan konsumenlah yang akan 

diprioritaskan. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mewujudkan visi PT. AJ. 

Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya yaitu menjadi asuransi jiwa 

yang kuat dengan tenaga kerja yang professional dan dapat merangkul semua 

lapisan masyarakat untuk menjadi bagian untuk bergabung menjadi keluarga besar 

dari PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya. 

 Dasar pemilihan target disesuaikan dengan produk CARlink Pro yang akan 

ditawarkan. Jika produk CARlink Pro yang akan ditawarkan dikhususkan untuk 

kalangan menengah ke atas, maka target yang diprioritaskan saat itu adalah 

kalangan menengah ke atas begitu pula sebaliknya. Jika produk CARlink Pro yang 

akan ditawarkan dikhususkan untuk kalangan menengah ke bawah, maka target 

yang diprioritaskan saat itu adalah kalangan menengah ke bawah. Pemilihan pola 

sasaran PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya lebih ke 

strategi cakupan pasar, PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang 

Surabaya menggunakan strategi pemasaran yang sama bagi setiap segmen yang 

ada. PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya mempunyai hak 

untuk menjalankan atau mengubah strategi pemasaran yang telah ditetapkan oleh 

kantor pusat, untuk kemudian menyesuaikan strategi pemasaran yang akan 

digunakan dengan karakteristik konsumen di wilayah Surabaya dan sekitarnya 

untuk produk CARlink Pro.  

2.3.1.3 proses positioning produk Carlink pro 

 Positioning  yang  dilaksanakan  untuk memasarkan   produk  asuransi 

CARlink  Pro akan  berpengaruh terhadap persepsi  konsumen terhadap produk 

ini.  Sehingga PT. AJ. Central Asia Raya Life Insurance cabang Surabaya 

memperoleh keunggulan bersaing dengan menawarkan mutu produk yang 

berkualitas. Dampak selanjutnya dari strategi  ini apabila  berhasil  akan  mampu 
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melekatkan citra yang baik tentang produk dibenak konsumen sehingga dapat 

memancing niat   konsumen untuk  memilih dan membeli produk asuransi yang  

berkualitas dalam  hal  ini  adalah CARlink pro dari PT. AJ. Central Asia Raya 

Life Insurance cabang Surabaya 

2.3.2 Bauran Pemasaran Jasa 7P ( Marketing Mix ) 

 Pemasaran pada suatu perusahaan selalu menitikberatkan pada bauran 

pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari empat variabel yang merupakan 

kegiatan inti dari system pemasaran perusahaan. Adapun empat variabel dari 

marketing mix adalah : 

 1) produk (product) 

 produk yang di tawarkan oleh PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya adalah asuransi CARlink pro. 

a. Tujuan penentuan produk 

 Bertujuan untuk berorientasi pada laba, maka tujuan penentuan produk 

juga menambah pendapatan dalam rangka mempertahankan hidup perusahaan dan 

sebagai target yang harus di penuhi oleh perusahaan. pendapatan perusahaan di 

peroleh dari hasil penjualan fisik. 

b. Faktor yang mempengaruhi penentuan produk 

 penentuan produk berupa asuransi Carlink pro di pengaruhi oleh 

kebutuhan masyarakat. faktor keinginan konsumen sangat menentukan dalam 

penentuan produk karena konsumen menjadi sasaran pasar. mencermati keinginan 

konsumen tersebut. 

c. Siklus kehidupan produk 

 Dalam produk Carlink pro ini berada pada tahap kedewasaan yang 

mengalami persaingan ketat dengan ketat dengan asuransi pesaing. Carlink pro 

meningkatkan promosi senantiasa menampilkan informasi yang berkualitas. 

d. Dampak strategi produk terhadap pemasaran produk dengan penerapan 

strategi produk tersebut, maka Carlink pro adalah salah satu produk formal 

yang memberikan informasi produk asuransi untuk masyarakat yang selalu 

melindungi kebutuhan sehari-hari dan akan insformasi pada pasar sasaran 
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yang semakin luas tetap mampu bersaing dengan perusahaan asuransi 

lainya. 

 2) Harga (price)  

 Dalam penepatan harga untuk produk biasanya setiap perusahaan 

mengunakan metode yang berbeda-beda PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

cabang Surabaya mengunakan cost plus pricing method. yaitu menetapkan harga 

jual produk dengan menjumlahkan antara biaya dan laba yang di inginkan untuk 

perusahaan. 

 Dampak harga terhadap pemasaran produk yaitu terlalu besar biaya yang 

di keluarkan membuat konsumen berfikir ulang untuk bergabung. Sebenarnya 

biaya yang di keluarkan itu hanya sekali untuk setahun dan belum terasa 

manfaatnya bagi konsumen. 

 3) promosi (promotion) 

 Promosi yang di gunakan PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya yaitu personal selling. dengan kesadaran diri dari setiap 

konsumen yang datang ke perusahaan untuk mengasuransikan. kemudian pihak 

dari perusahaan memberikan pendekatan persuasif kepada konsumen dengan 

menjelaskan persyaratan, keungulan dan kelemahan juga harga produk asuransi 

tersebut. jika konsumen bersedia dengan persyaratan tersebut, kemudian pihak 

dari perusahaan membuatkan polis asuransi jiwa (Carlink pro) Dampak promosi 

terhadap pemasaran produk yaitu dengan melakukan promosi secara langsung 

dengan efektif diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk Carlink pro 

tersebut dan mampu membantu akibat suatu bencana yang tidak terduga 

datangnya. 

 4) Distribusi (place) 

 Distribusi yang di gunakan PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya adalah dengan distribusi secara langsung. yaitu perusahaan 

tidak mengunakan perantara untuk menjual produknya kekonsumen. karena dari 

pihak perusahaan tidak mempunyai agen untuk menjual produknya maka 

perusahaan mengunakan seorang marketer yang handal dan profesional. atau 

dengan kesadaran diri dari setiap konsumen yang datang ke perusahaan untuk 
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mengasuransikan. kemudian pihak dari perusahaan memberikan pendekatan 

persuasif dan pengarahan kepada konsumen dengan menjelaskan persyaratan, 

keunggulan manfaat dan kelemahan juga harga produk asuransi tersebut.  

perusahaan akan menjual produknya secara langsung melalui marketer jadi tidak 

melalui perantara agen ataupun pihak lain. Dampak distribusi terhadap pemasaran 

produk yaitu jika semakin luas strategi distribusi yang digunakan perusahaan 

maka akan mampu meningkatkan volume penjualan. 

5) Orang (people) 

People berperan penting di PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance 

karena merupakan asset utama dalam industry jasa,terlebih lagi people merupakan 

karyawan dengan performance tinggi kebutuhan konsumen terhadap karyawan 

berkinerja tinggi akan menyebabkan puas dan loyal kemampuan pengetauhan 

yang baik akan menjadi kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan 

pencitraan yang baik di luar.Attitude sangat penting dapat di aplikasikan dalam 

berbagai bentuk seperti penampilan,ekspresi wajah dan tutur kata. Sedangkan 

motivasi karyawan di perlukan untuk mewujudkan penyampaian pesan dengan 

baik dan sopan 

6) process 

Process di PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance adalah mutu layanan 

jasa sangat bergantung dalam proses penyampaian jasa kepada konsumen. 

Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa yaitu marketer yang mencari calon 

nasabah baru ke berbagai wilayah yang ada di Surabaya dan sekitarnya sampai 

mendaptkan nasabah. maka untuk menjamin mutu layanan (quality assurance) 

seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan system dan 

prosedur standar oleh marketer yang berkompetensi,berkomitmen,dan loyal 

kepada tempat bekerja Proses ini berkelanjutan dari mencari calon nasabah 

sampai dengan mendapatkan nasabah 

 7) physical evidence 

 Phycal evidence PT.AJ. Central Asia Raya Life Insurance adalah bukti 

nyata mendapat nasabah dan formulir tentang data diri nasabah dari berbagai 

kantor cabang di daerah di jawa timur contoh seperti Kediri,Madiun,Malang dll 
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yang menjadi prioritas nilai tambah bagi konsumen dan perusahaan Asuransi 

terutama aspek yang berada di dalam kantor suasana yang bersih dan nyaman 

sangat mempengaruhi mood dari nasabah sehingga memberikan nilai lebih kepada 

nasabah untuk menjadikan perusahaan Asuransi yang berkelas. 
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