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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Pada laporan praktik kerja lapangan, penulis memilih topik mengenai 

perencanaan bernegosiasi produk asuransi jiwa yang dilakukan oleh PT Asuransi 

Allianz Life Indonesia. Penulis mengamati bagaimana cara bernegosiasi yang baik 

dan benar sehingga konsumen berkenan untuk membeli polis asuransi. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama praktik kerja lapangan, 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan negosiasi, agen harus mempersiapkan perencanaan

seperti apa yang akan diterapkan saat negosiasi dengan konsumen

berlangsung.

2. Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan oleh agen adalah persiapan seperti

mencari konsumen yang berpotensi dapat diajak bekerjasama dengan

agen. Dengan melakukan persiapan tersebut akan mempermudah agen

dalam memulai proses negosasi dengan konsumen.

3. Untuk lebih mengenal calon konsumen, agen dari PT Asuransi Allianz

Life Indonesia diharuskan membina hubungan baik kepada calon

konsumen dengan cara telemarketing. Dengan melakukan telemarketing

terlebih dahulu kepada calon konsumen, secara tidak langsung agen akan

mengenali sedikit calon konsumennya.  Jika agen dan konsumen memiliki

pemahaman yang sama, maka akan terjadi sebuah kepercayaan konsumen

kepada agen meskipun belum pernah bertemu.

4. Permintaan konsumen akan muncul setelah agen dan konsumen mulai

saling kenal. Konsumen akan mengajukan permintaan mengenai asuransi

seperti apa yang diinginkan. Sehingga agen akan mencari informasi secara

detail mengenai tersebut seperti, asuransi jiwa apa yang cocok dengan ke

inginan konsumen, premi asuransi berapa yang sanggup dibayar oleh

konsumen.
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5. Saat proses negosiasi akan berlangsung, agen harus melakukan persiapan

sebelum proses negosiasi seperti mempersiapkan penampilan, alat

bantu,serta datang lebih awal dari perjanjian dengan kosumen . Jika semua

sudah disiapkan dengan baik, agen akan memulai proses negosiasi dengan

bertemu dengan konsumen. Disini agen akan menawarkan program –

program asuransi jiwa yang yang dimiliki oleh Allianz Life Indonesia

yaitu, program SmartLink Flexi Account Plus, SmartLink New Flexi

Account, SmartLink Maxi Fund Plus . Setelah penawaran telah dilakukan,

maka masalah – masalah akan muncul dan proses negosiasi pun terjadi

antar agen dan konsumen. Salah satu contoh masalah yang menyebabkan

terjadinya negosiasi antar agen dan konsumen adalah jika konsumen masih

ragu dengan komisi yang ditetapkan oleh Allianz Life Indonesia.

6. Apabila negosiasi antar agen dan konsumen sudah mencapai kesepakatan,

agen akan menutup penawaran dengan menanyai program mana yang akan

dipilih oleh konsumen. Setelah konsumen sudah memilih kontrak dari

Allianz Life Indonesia, tugas dari agen adalah menerapkan kesepakatan

yang sudah disepakati bersama oleh agen dan konsumen.

7. Tahap terakhir, konsumen membayar premi pertama melaui transfer atau

VIA konter kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia terdekat.

Konsumen juga harus menanda tangani surat perjanjian dengan PT

Asuransi Allianz Life Indonesia dan memberikan syarat berkas dokumen

yang berkaitan dengan pembelian polis asuransi jiwa. Setelah dokumen

diserahkan kepada agen, agen memberikan kepada admin dan admin

mengirim berkas dokumen tersebut kepada kanor pusat PT Asuransi

Allianz Life Indonesia yang berada di Jakarta. Proses pembuatan polis

kurang lebih 2 minggu, setelah polis sudah jadi maka polis tersebut akan

di kirim ke kantor tempat agen domisili, dan agen akan menjelaskan

kembali manfaat dan cara membaca polis asuransi jiwa tersebut sampai

konsumen benar- benar memahami tentang produk asuransi jiwa.
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4.2 Saran 

Saran diberikan oleh penulis kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

sesuai dengan pengamatan yang dilakukan saat praktik kerja lapangan 

berlangsung. Semoga saran ini dapat bermanfaat untuk perusahaan dan pembaca 

dan sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebaiknya merekrut 

negosiator dengan 2 cara yaitu agen yang sudah berjalan seperti saat ini 

dan membuka lowongan untuk bagian marketing, sebab di PT Asuransi 

Allianz Life Indonesia kurang efektif jika hanya mengandalkan sistem 

agen karena sistem agen di PT Asuransi Allianz Life Indonesia calon agen 

harus mengambil produk asuransi yang ada di PT Asuransi Allianz Life 

Indonesia. 

2. Bagi PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebaiknya memberikan 

uang tambahan untuk agennya apabila agen dan calon konsumen 

melakukan negosiasi di sebuah cafe/ restaurant sebab selama di lapangan 

uang yang dikeluarkan pribadi milik agen. 

3. Untuk komisi yang ada di PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

sudah cukup memenuhi akan tetapi untuk sistem kerja target tidak ada 

maka agen yang ada di PT Asuransi Allianz Life Indonesia kurang 

berkerja efektif. 

4. Sebaiknya ditambahkan gaji tiap bulan sebab dengan adanya gaji 

tiap bulan+ komisi yang sudah ada maka negosiator akan lebih giat dalam 

memasarkan produk asuransi. 

5. Untuk seminar dan training di PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

sebaiknya agen- agen lebih dilatih untuk berbicara di hadapan publik sebab 

untuk melatih agar agen lancar dalam negosiasi kepada calon konsumen, 

karena selama di lapangan leader yang lebih aktif bicara kepada calon 

konsumen dibandingkan dengan agen- agen yang mengundang calon 

konsumen dalam seminar. 
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