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MITRACA GATHERING

Liputan MITRACA GATHERING 2018

MITRACA GATHERING 2018
GROW WITH ACA

S

etiap tahunnya Agency Department
rutin mengadakan “Mitraca
Gathering” dengan mengundang
seluruh tenaga pemasar yang berprestasi
yang tergabung dalam MItraca.
Acara ini adalah wujud kepedulian dan
rasa terima kasih ACA atas jasa dan
kinerja pemasar sebagai ujung tombak
dalam memasarkan produk-produk retail
ACA. Mitraca Gathering kali ini diadakan
di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta
pada hari Kmais, 19 Desember 2018 lalu.
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Tema gathering kali ini adalah
“MITRACA SPORTS”.
Seluruh tamu undangan diminta untuk
berdandan dengan gaya selayaknya
atlet olahraga, lengkap dengan kostum
dan atributnya. Ada yang
menggunakan style running, basket,
cycling, bahkan ada yang
menggunakan kostum pencak silat.
Semua undangan yang hadir dan
memiliki kartu undangan akan
mendapatkan souvenir cantik dari
Agency berupa kalender & Woodye
Mitraca.
Host acara dibawakan oleh Ibu
Mona Kartika Dewi - Agency Head
dan didampingi oleh Bapak Agus
Triyono dari Division Health ACA.
Untuk memeriahkan acara gathring,
peserta MITRACA akan diajak untuk
mengikuti ajang kontes “MITRACA
Dance Competition” dan “Best
Costume Contest”. Kontes ini diikuti
oleh para Mitraca secara
berkelompok untuk memperebutkan
hadiah uang tunai jutaan rupiah.
Selain itu acara juga dimeriahkan
dengan pembagian “Doorprize”
senilai jutaan rupiah, Parade Mitraca
yang diikuti oleh agen seluruh
cabang se-Jabotabek serta tarian
bersama “Tobelo” yang diikuti oleh
seluruh tamu undangan.
Tidak hanya peserta MItraca,
Direktur Agency, Bapak Muljadi
Kusuma juga tidak ketinggalan ikut
serta memeriahkan acara gathering
ini dengan membawakan lagu
berjudul Besame Mucho yang diiringi
oleh band ACA ternama “Rapshody
Band”.
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A

cara utama dari MITRACA Gathering ini adalah pemberian penghargaan (reward) untuk agen-agen yang
berprestasi selama periode 14 November 2017 s/d 13 November 2018.

Penghargaan yang diberikan diantaranya adalah untuk kategori sbb:
 Penghargaan TOP Producers
 Penghargaan Best Upline, Recruiter
 Pelantikan Mitraca Executive Club (MEC) 2018
 Pemenang Kontes Jalan-Jalan 2018
 Penghargaan Kenaikan Jenjang Karir

Foto: Best Top Producers
(Lea Irina Sandjaja - cabang Semarang)

Foto: Best Upline
(Tan Cendri Tanimena - cabang Tangerang)

SPORTIFITAS TANPA BATAS
Sportifitas merupakan sikap yang memperjuangkan fairplay, keserasian dengan rekan tim dan lawan, prilaku etika dan
integritas, fairplay dan etika dalam menerima kemenangan atau kekalahan.
Prinsip inilah yang dianut setiap warga MITRACA dalam berbisnis.

Selamat kepada Anda para MITRACA yang telah berhasil mendapatkan
penghargaan dari ACA untuk periode 14 November 2017 s/d 13 November
2018.
Kami atas nama Direksi PT Asuransi Central Asia, mengucapkan terima kasih
kepada seluruh agen MITRACA atas kontribusi dan kerja kerasnya selama ini dan
kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan sehingga mencapai
kesuksesan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang.
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Foto: Pelantikan Mitraca Executive Club (MEC) 2018

Foto: Pemenang Kontes Jalan-Jalan 2018
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PEMENANG MITRACA KONTES JALAN-JALAN
14 November 2017 s/d 13 November 2018

NEW ZEALAND
Hengdra - ACA Pondok Indah

DANAU TOBA

HONGKONG

Maria Jasinta lwo - ACA Bintaro

Tioe Bing Tiong - ACA Tiang Bendera

Vivi K Ali - ACA Kelapa Gading

Shierly Kurniawan - ACA Semarang

Prasetiyo Febriyanto - ACA Mitraca Pusat

Susy - ACA Dutamerlin

Asroffi - ACA Pondok Indah
Setiawan Sidik - ACA Tangerang
Elsye Irnawan - ACA Tangerang

BALI - LOMBOK
Muhamad Khairul - ACA Karawang
Eka Surya Halim - ACA Kelapa Gading
Lim Irvan - ACA Kelapa Gading
Dawaani Hawa - ACA Mitraca Pusat
Youbert Ngangi - ACA Mitraca Pusat
Marra Kurniaputra - ACA Tangerang
Andy - ACA Tangerang
Gouw Markus - ACA Tiang Bendera
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Selamat Tahun Baru Imlek 2019

T

ahun Baru Cina merupakan hari libur nasional yang
memberikan masyarakat Cina untuk bertemu
kembali dengan keluarga mereka sambil
merayakan kedatangan Tahun Baru. Tahun baru Cina
selalu dirayakan pada hari pertama Kalendar Bulan Cina.
Menurut perhitungan Kalender Gregorian, peringatan
hari libur ini jatuh pada bulan Februari.
Indonesia merupakan sebuah bangsa yang dikenal
dengan keberagamannya. Dimana sebagian besar
penduduknya pribumi Muslim, perayaan Tahun Baru
Cina atau Imlek tetap dianggap sebagai sebuah peristiwa
penting di Indonesia. Sebelum perayaan Tahun Baru
Cina, beberapa pasar yang berlokasi di sekitar komunitas
Cina, akan tetap buka. Pasar-pasar ini menjual kembang

api, baju, mainan, dan hadiah. Pemberian hadiah kepada
kerabat dan sahabat selama perayaan Tahun Baru Imlek
merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh beberapa
orang Cina.
Salah satu tradisi yang sangat dikenal pada saat Imlek
adalah pemberian amplop berwarna merah. Di beberapa
situasi, amplop-amplop merah ini diberikan kepada
anak-anak dari para orang tua. Disamping itu, kebiasaan
memberikan amplop merah juga diberikan dari mereka
yang telah menikah kepada para anggota keluarga yang
belum menikah. Amplop-amplop merah ini umumnya
diisi sejumlah uang dan beberapa catatan yang berisi doa
kebaikan.
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Pada hari raya Imlek, setiap anggota keluarga dari
Keluarga masyarakat Cina akan berkumpul dengan sanak
keluarga mereka di sebuah tempat. Setelah semua
anggota keluarga hadir, suguhan makanan akan
disajikan. Kombinasi makanan tradisional Cina dan
makanan Indonesia dinikmati oleh mereka yang
merayakan Tahun Baru Imlek di Indonesia.
Tahun Baru Imlek 2019 yang dikenal sebagai Tahun Babi
dengan unsur Tanah (Bumi) menjanjikan keberuntungan
dan berkat bagi semua tanda zodiak Cina. Ini akan
menjadi tahun yang hebat dalam perspektif keuangan.
Investor dapat merencanakan untuk menginvestasikan
sejumlah besar uang tahun ini.
Menurut peramal Cina, tahun ini akan menjadi tahun
cinta dan persahabatan untuk ke12 Shio. Karena shio
babi menarik kesuksesan dalam semua aspek kehidupan,
ini akan menjadi tahun yang penuh harapan dan penting.
Tahun Baru Imlek 2019 dimulai pada hari Selasa, 5
Februari dan berakhir pada hari Jumat, 24 Januari 2020.
Ini merupakan “Tahun Babi Tanah” yang datang tepat
setelah “Tahun Anjing Tanah” (2018) dan sebelum
“Tahun Tikus Logam” (2020). Orang-orang bershio Babi
kemungkinan lahir pada tahun 1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019, dan 2031.

Di tahun babi tanah ini, semua shio diprediksi memiliki
keberuntungan yang hampir sama dalam hal karier,
khususnya bagi mereka yang menginginkan untuk
berganti pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang
lebih banyak.
 Angka keberuntungan: 4,6,8
 Warna keberuntungan: kuning, abu-abu,
cokelat, dan emas
 Hari keberuntungan: tanggal 2, 7, 10, dan 11
setiap bulannya pada kalender China
 Arah mata angin keberuntungan: tenggara dan
timur laut
Selain itu, dalam astrologi China ini, memiliki gelang dan
patung-patung berwujud babi yang mengandung jenis
kristal yang berbeda juga akan mendatangkan
keberuntungan. Hal ini akan mendatangkan rejeki yang
baik dan kemakmuran.
Simpulan Akhir
Cinta dan kemurahan hati akan menghiasi di tahun 2019.
Mengorbankan diri untuk kepentingan orang yang
dicintai mungkin merupakan kecenderungan dari
kebanyakan tanda shio di tahun ini. Kebanyakan shio
akan mengalami rasa menyenangkan dan gembira dalam
siklus tahun Babi ini. Mungkin akan ada lebih banyak
pengampunan (kesediaan memaafkan) dari periode
sebelumnya. Dari berbagai sumber.
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REBRANDING MITRACA

A

walnya keagenan di ACA terbagi menjadi 2 type
keagenan yaitu agen Konvensional dan Agen
Mitraca.

Perbedaan diantara keduanya adalah dimana Agen-agen
Mitraca diberikan akses untuk menerbitkan polis
nasabahnya sendiri dengan menggunakan aplikasi online
mobile marketing dan sistem pembayarannya adalah
Cash Before Cover. Polis akan terbit dalam bentuk e-Polis
dan secara otomatis akan terkirim langsung ke email
nasabah. Dengan demikian Finance Collection tidak
perlu melakukan penagihan premi karena polis sudah
lunas. Berbeda halnya dengan agen Konvensional, polis
akan diterbitkan di kantor cabang dan pembayaran
premi akan dilakukan apabila polis telah terbit.
Pembayaran komisi untuk Agen Mitraca dengan
menggunakan aplikasi Mobile Marketing akan
dibayarkan H+1 hari kerja setelah polis terbit. Sedangkan
komisi untuk polis yang diproses Non Mobile Marketing
(pembuatan polis konven agen Mitraca) pembayarannya
diproses di Agency Finance Pusat dan akan disetorkan ke
rekening agen setiap hari Selasa dan Jumat.
Sedangkan untuk agen Konvensional, pembayaran
dilakukan/diproses oleh cabang.
Rebranding Mitraca
Pihak management ACA melihat perbedaan ini sehingga
effective tanggal 1 Januari 2019 berdasarkan kebijakan
dari management dilakukan Rebranding Mitraca.
Rebranding Mitraca adalah dimana semua agen akan
menjadi satu type yaitu Agen Mitraca, dengan demikian
semua agen secara otomatis akan mendapatkan akses
aplikasi Mobile Marketing dan pembayaran komisi agen
akan dibayarkan oleh Agency Finance Pusat.
Hanya ada satu hal yang membedakan yaitu cara
pembuatan polis nasabah melalui Mobile Marketing
atau Non Mobile Marketing. Rebranding ini juga
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ke agen
khususnya dalam hal pembayaran komisi. Agency
Finance Pusat melakukan perubahan pembayaran
komisi yaitu menjadi H+0 untuk polis Mobile Marketing
dan H+1 untuk polis Non Mobile Marketing.

Seperti yang diketahui bahwa pembayaran Polis Mobile
Marketing dilakukan melalui Online Payment
(www.klik_aca.com dan BCA Virtual Account), dengan
demikian komisi agen akan dibayarkan H+0 (untuk polis
yang terbit sebelum jam 12 siang). Salah satu kendala
penerbitan polis Non Mobile Marketing adalah masih
banyaknya nasabah dan agen yang melakukan
pembayaran premi ke rekening manual sehingga settled
premi pun masih dilakukan secara manual dan hal
tersebut membutuhkan waktu dan akibatnya
pembayaran komisi H+1 untuk polis Non Mobile
Marketing kurang berjalan.
Bagaimana agar agen yang menerbitkan polis Non
Mobile Marketing bisa segera mendapatkan komisi
H+1?
Saat ini bukan hanya pembayaran premi melalui Mobile
Marketing saja yang bisa menggunakan BCA Virtual
Account, namun untuk polis Non Mobile Marketing pun
sudah ada fasilitas pembayaran melalui BCA Virtual
Account, dimana nomor Virtual Account bisa di lihat di
Nota Premi. Dengan demikian diharapkan agen dan
nasabah bisa membayar premi melalui on line payment
(BCA Virtual Account dan www.klik_aca.com) sehingga
pembayaran komisi H+1 Non Mobile Marketing bisa
terealisasi.
Semoga dengan peningkatan pelayanan ini membuat
agen semakin nyaman bekerjasama dengan ACA. Sumber
dari Agency Finance.
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AAUI E-Certification
Memudahkan Agen Dapat Lisensi
Keagenan

A

sosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang
mewadahi para perusahaan asuransi umum terus
melakukan peningkatan kualitas para agen
sebagai salah satu ujung tombak industri asuransi.
Dalam menyikapi kemajuan dibidang teknologi dan
mengantisipasi tuntutan era digital saat ini, AAUI juga
sudah meluncurkan sertifikasi agen secara digital atau ecertification pada April lalu. Sertifikasi secara digital
tentu lebih memudahkan para calon agen dalam
melakukan ujian sertifikasi untuk mendapatkan lisensi
keagenan sebagai bekal untuk berjualan. Hal ini
sekaligus jug adapat meminimalisasi kesalahan dari sisi
pemasar asuransi. Setelah lebih dari enam bulan AAUI ecertification berjalan, bagaimana perkembangannya?

Direktur Eksekutif AAUI Achmad Sudiyar Dalimunthe
menjelaskan e-certification sesuai UU Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian yang memungkinkan OJK
memberikan kewenangan kepada asosiasi untuk
melakukan sertifikasi agen. Melalui e-certification,
pelaksanaan ujian agen dapat dilaksanakan sendiri oleh
agen dimana pun dan kapan pun melalui aplikasi online.
Dengan demikian, kehadiran aplikasi ini akan
memudahkan agen dalam mengikuti ujian sertifikasi
agen. “Respons yang diberikan cukup positif terutama
untuk agen yang keberadaannya jauh dari ibukota
provinsi, mereka saat ini tidak perlu
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lagi repot untuk datang ke ibukota provinsi untuk ikut
ujian tatap muka yang tentunya biaya yang mereka
keluarkan sangat besar,” ungkap Dody – nama panggilan
Direktur eksekutif AAUI ini – kepada Media Asuransi.
Dengan adanya aplikasi tersebut, lanjut Dody AAUI
mengupayakan proses sertifikasi keagenan lebih cepat
dan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah,
termasuk para agen di daerah-daerah pelosok yang
selama ini belum terjangkau. E-certification sangat
membantu agen untuk dapat melakukan ujian kapan
pun dan dimana pun selama akses internet ada. “Hal ini
yang mengakibatkan kenaikan jumlah agen yang semula
pertumbuhan agen hanya sebanyak 14.9 persen.
Adapun jumlah agen bersertifikat saat ini totalnya
mencapai 41.292 orang terdiri dari 39.879 agen umum
dan 1.412 orang agen asuransi surety,’ jelasnya.
Dody melanjutkan, AAUI e-certification telah dilengkapi
materi yang sudah distandarkan dan sudah dianggap

cukup membekali agen untuk mampu menjelaskan
produk yang mereka tawarkan. “Disamping itu, aplikasi
ini dengan program latihan yang mampu membekali
para agen dalam memahami prinsip dan produk asuransi
umum. Dengan demikian e-certification yang kami
lakukan sangat efektif dan efisien tanpa mengurangi
kualitas agen yang berlisensi,” tegasnya.
Lebih lanjut diungkapkan kalau selama ini AAUI
melakukan sertifikasi agen asuransi umum secara tatap
muka dalam bentuk workshop keagenan dan ujian
keagenan. Skema ini mengharuskan peserta
menyediakan waktu dan tempat khusus untuk mengikuti
ujian. “Melalui e-certification, ujian agen dapat
dilaksanakan sendiri oleh agen dimana pun dan kapan
pun melalui aplikasi online. Dengan demikian, kehadiran
aplikasi ini akan memudahkan agen dalam mengikuti
ujian sertifikasi agen. Aplikasi tersebut juga berisi matermateri yang dapat diuji sehingga agen dapat belajar
mandiri sebelum
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ujian. “Jika lulus, kartu sertifikat agennya langsung keluar
dalam bentuk digital,” katanya. Aplikasi AAUI ecertification tersebut dapat dipasang di smartphone
berbasis Android maupun iOS.
Sertifikat keagenan tersebut diberikan setelah agen
dinyatakan lulus dalam proses ujian sertifikasi keagenan.
Selama ini AAUI melakukan sertifikasi agen asuransi
umum dengan melakukan pertemuan tatap muka dalam
bentuk workshop keagenan dan ujian keagenan. Skema
ini mengharuskan peserta menyediakan wktu dan
tempat khusus untuk mengikuti ujian. Dikatakan oleh
Dody, ujian sertifikasi baru mulai April dan pencapaian
hanya 75 persen dari target ideal 2018 sebanyak 10.000
agen. Dengan melihat data tersebut, pencapaian
pertumbuhan agen masih dalam kategori sangat baik
walau tahun 2018 pencapaian hanya 91,17 persen.
“Untuk meningkatkan penetrasi sertifikasi digital ini
AAUI terus melakukan sosialisasi dan percobaan untuk
petugas administrasi keagenan di setiap perusahaan
asuransi,” paparnya.
Pendidikan agen berkelanjutan merupakan sesuatu yang
sudah diamanahkan dalam pasal 20 POJK
No.69/POJK.05/2016. Saat ini AAUI sedang melakukan
pengembangan Aplikasi e-certification dengan cara
menambahkan isi dari materi berupa tata cara
pemasaran dan manajemen resiko.
Menunjuk pengumuman OJK tanggal 29 November 2018
bahwa OJK akan menertibkan agen asuransi yang tidak
terdaftar, AAUI juga menghimbau kepada masyarakat
yang membeli produk asuransi melalui agen asuransi
agar menanyakan nama perusahaan asuransi tempat
agen tersebut.
Kemudian, menanyakan kartu agen asuransi yang
menunjukkan agen tersebut telah memiliki sertifikat
agen asuransi. Calon nasabah juga dapat mengecek
apakah agen asuransi tersebut terdaftar sebagai agen
yang telah memiliki sertifikat keagenan asuransi umum.
Untuk mengetahui daftar agen asuransi umum yang
telah memiliki setifikasi keagenan dapat dilihat melalui
website www.aaui.or.id.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Asuransi Sinarmas
Dumasi MM Samosir mengakui bahwa tenaga

pemasarnya belum semua bersertifikasi. Namun
pihaknya senantiasa mengingatkan kepada mereka
untuk segera melengkapi diri dengan lisensi keagenan
karena wajib dimiliki oleh setiap tenaga pemasar
asuransi.
Mulai tahun ini, lanjut Dumasi, pihaknya sudah
menyiapkan para calon agen maupun agen yang sudah
bergabung namun belum memiliki lisensi keagenan,
dapat melakukan ujian secara e-certification seperti
arahan AAUI. “Penerapan e-certification merupakan
salah satu langkah yang baik dari AAUI karena efisiensi
waktu, hasil ujian lebih cepat, dan dapat dilakukan
dimana saja. Namun kendalanya ada di agen-agen yang
tidak muda, sehingga butuh waktu untuk terbiasa
menggunakan fasilitas ini,” ujarnya.
Adapun jumlah agen yang dimiliki oleh Asuransi
Sinarmas dalam tiga tahun terakhir terus mengalami
peningkatan. Tercatat pada 2016 sebanyak 1.132 agen,
pada 2017 menjadi 1.610 agen, dan tahun 2018
meningkat jadi 1.733 tenaga pemasar.
Untuk mendukung pengembangan agency, Asuransi
Sinarmas juga telah mengembangkan aplikasi mobile
baru untuk partner yang diberi nama ASPIRE. “ASPIRE
singkatan dari ASM Success Program in Revenue
Excellence, merupan Aplikasi Mobile Performance
Management yang didesain secara ekslusif untuk
meningkatkan penjualan (sales) serta profit melalui
engagement dan kemudahan dalam memonitor
performance team secara real time,” jelas Dumasi.
Sementara itu, dari laman Asuransi Central Asia (ACA),
pada Juli 2018 lalu, Agency Department juga telah
menggelar ujian AAUI e-certification bagi para agen seJabodetabek. Pada saat itu ada 20 peserta agen Mitraca
yang terdaftar dan mengikuti ujian. Adapun tempat
pelaksanaannya di kantor ACA Kemayoran, Jakarta.
Sebelum memulai ujian, para agen diberikan materi dan
aturan ujian terlebih dahulu. Materi yang disampaikan
seperti, materi training, materi hukum asuransi, materi
produk asuransi, dan materi pengarahan resiko serta
prinsp asuransi. Mengingat system ujian secara digital
tentunya koneksi jaringan harus stabil. Dari berbagai sumber.
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Tahun ini Perusahaan Asuransi
tingkatkan proses Digitalisasi

P

ada tahun 2019 ini perusahaan asuransi berupaya
meningkatkan proses digitalisasi. Baik itu
perusahaan asuransi umum maupun asuransi
jiwa.
Perusahaan
asuransi
umum
berusaha
meningkatkan perolehan premi dari jalur digital. Caranya
bekerjasama sama dengan perusahaan teknologi
keuangan atau fintech dan mengembangkan teknologi
pemasaran asuransi berbasis digital atau insurance
technology (insurtech).
Dody AS Dali Munthe Direktur Eksekutif Asosiasi
Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengatakan pada
tahun 2019 ini, akan banyak perusahaan yang
meningkatkan proses digitalisasi. “Bisa dengan
menggunakan aplikasi sendiri atau bekerjasama dengan
penyedia platform digital,” kata Dody.
Pada tahun ini perusahaan asuransi umum diproyeksi
akan banyak melakukan digitalisasi di proses

penanganan klaim menggunakan image recognition.
Selain itu penggunaan chatbot dalam penanganan klaim
dan penggunaan kecerdasaran buatan dalam pemasaran
dan permintaan asuransi diproyeksi akan banyak
digunakan. Selain itu, penjualan produk asuransi melalui
digital juga bisa melalui platform digital seperti online
travel agent dan e-commerce.
Dari sisi volume, pencarian produk asuransi melalui
agregator masih kecil dikarenakan orang yang mencari
produk asuransi melalui situs pencarian seperti Google
masih sangat kecil. Namun penjualan melalui platform
digital biasanya lebih besar dikarenakan besarnya
customer base masing-masing platform tersebut.
Di Indonesia berdasarakan riset, transaksi online dalam
pembelian asuransi masih dibawah 5%. Harapannya ke
depan akan terus meningkat. Dari berbagai sumber
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2019, Asuransi Kendaraan Bermotor
Sumbang Premi Terbesar Untuk
Asuransi Umum

K

ita baru saja memasuki gerbang tahun 2019.
Beragam prediksi muncul menyangkut apapun
bidang apapun, tak terkecuali dunia asuransi nasional.
Bakal seperti apa wajah asuransi nasional kita di tahun
2019 ini? Apa saja yang bisa mempengaruhinya?
Secara umum, dunia asuransi kita ternyata sangat
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, yang pada
gilirannya juga ditentukan oleh aneka kondisi yang ada
di dalam negeri. Sebut saja misalnya, kondisi politik
dalam negeri. Ini menjadi relevan, mengingat kita tengah
memasuki tahun politik, dengan akan diadakannya
pemilihan presiden di pertengahan tahun 2019 ini.
Julian Noor, Wakil Ketua dan Ketua Bidang SDM dan
Literasi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI),
industri asuransi umum memiliki peluang untuk tumbuh
dua digit pada tahun ini, meski perkiraan ini sangat

dipengaruhi oleh situasi politik pada tahun depan. Jika
Pemilu berjalan baik dan kondusif, maka kegiatan
ekonomi pascapemilu diyakini dapat berjalan lebih
cepat.
"Kalau kondisinya seperti itu, kami [maksudnya: asuransi
umum] ada peluang untuk tumbuh dua digit. Tapi kalau
tidak, kami [asuransi umum] masih akan single digit. Saat
ini [pelaku usaha] masih wait and see," kata Julian,
seperti kami kutip dari finansial.bisnis.com. AAUI
memproyeksikan, sejumlah lini bisnis asuransi umum
bakal mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun ini.
Jenis asuransi kendaraan bermotor diperkirakannya
akan menjadi kontributor terbesar terhadap premi
asuransi umum. Lini bisnis lain yang diproyeksi tumbuh
tinggi di antaranya marine cargo, engineering, liability,
kecelakaan diri, dan asuransi kredit.
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BERITA ASURANSI

Pendapat Julian diatas memang punya alasan sangat
kuat, khususnya bila kita memandang bagaimana
baiknya kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh
kesibukan pemilu bisa menyebabkan roda roda industri
kian aktif bergerak misalnya, misalnya aktivitas pemilu
akan memacu peningkatan volume pengangkutan
barang. Inilah yang ikut menumbuhkan dunia asuransi,
khususnya asuransi kendaraan bermotor.
Asuransi ini dipengaruhi oleh naiknya penjualan
kendaraan bermotor yang didorong pertumbuhan
ekonomi yang baik tadi. Selain itu, kepedulian dan
kesadaran pengguna kendaraan bermotor akan jaminan
terhadap resiko di jalan raya, baik jiwa atau resiko
kehilangan kendaraan pun, turut meningkatkan
kebutuhan akan asuransi (jiwa dan kesehatan).
Sudahkah anda melindungi kendaraan anda dengan
asuransi kendaraan bermotor? ACA dapat memberikan
perlindungan atau proteksi atas kerugian, kerusakan,
kehilangan atas kendaraan bermotor, yang disebabkan
oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis Asuransi
Kendaraan Bermotor.

Ada tiga produk asuransi kendaraan bermotor ACA yang
bisa anda pilih:






TLO (Total Loss Only) ini memberikan ganti rugi atas
kerugian karena kehilangan kendaraan maupun
kerusakan total (lebih dari 75%). Untuk info, bisa
anda klik http://klikasuransiaca.com/asuransi-tlo/
Comprehensive (gabungan). Jaminan ganti rugi atau
biaya perbaikan atas kehilangan atau kerusakan
sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan
akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat,
pencurian, perampokan, tabrakan, benturan atau
kecelakaan lalu lintas lainnya.
Otomate. Otomate Merupakan produk asuransi
kendaraan bermotor berkualitas yang dikemas
khusus dalam bentuk paket dan disertai dengan
fasilitas layanan istimewa berupa mobil pengganti,
perbaikan darurat, mobil derek dan lain-lain.

Jangan sampai terlambat untuk melindungi mobil anda
dari aneka resiko di jalan, dengan asuransi ACA.
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MITRACA NEWS

Kenalkan Mobile Marketing,
ACA Bekasi Adakan Gathering untuk
Para Agen

Foto: Tamu Undangan Gathering ACA Bekasi, 9 Januari 2019

J

umlah Agen di ACA Cabang Bekasi saat ini kurang lebih
168 orang dan menghasilkan produksi premi sekitar
65% atau Rp 23,2 Milyar dari Produksi Cabang Bekasi.
Dari jumlah agen tersebut ternyata yang menjadi Agen
Mitraca masih sedikit dibanding dengan Agen
Konvensional.

Dengan digabungnya Agen Mitraca dan Agen
Konvensional dibawah Divisi Agency, maka pada hari
Rabu, 9 Januari 2019 bertempat di Resto Raja Sunda,
Bekasi, ACA Bekasi bekerja sama dengan Divisi Agency
mengadakan Gatehring untuk para agen-agen yang
terdaftar di ACA Bekasi.
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MITRACA NEWS

Acara ini mengambil Tema “Meningkatkan Produksi
Bersama MITRACA dengan Pemanfaatan Mobile
Marketing”.
Dalam acara ini, para agen akan diberikan sosialisasi apa
itu MITRACA dan benefit-benefit yang diterima menjadi
Agen MITRACA. Salah satunya adalah pemanfaatan
Mobile Marketing.

perangkat elektronik yang tersambung internet, para
agen sudah bisa mencetak polis sendiri. Polis yang
dicetak akan dikriimkan via email atau juga bisa dicetak
sendiri dengan printer.
Selain itu, dalam acara ini para agen diberikan motivasi
untuk bagaimana meningkatkan produksi penjualan.
Untuk menghidupkan suasana, tidak lupa pembagian
doorprize dengan hadiah-hadiah yang menarik.

Apa itu Mobile Marketing?
Mobile Marketing adalah suatu aplikasi yang
memudahkan agen dalam menjual polis asuransi. Agen
tidak perlu datang ke cabang untuk mencetak polis.
Cukup isi data-data lewat Laptop, Handphone atau

Diharapkan dengan mengikuti acara ini, semakin banyak
agen yang menggunakan Mobile Marketing sehingga
produksi penjualan juga akan meningkat. Selain itu juga
semakin mempererat hubungan tali silahturami antara
ACA Bekasi dengan para Agen.
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TRAINING MITRACA

Training Agen Mitraca di Cabang
Kelapa Gading

Foto: Kegiatan training benefit Mitraca di ACA Kelapa Gading, Kamis, 24 Januari 2019

K

amis, 24 Januari 2019 lalu, ACA cabang Kelapa Gading mengadakan training Program Keaganan Mitraca 2019
dengan mengundang agen-agen Mitraca dan Konvensional aktif. Training yang diadakan di kantor ACA cabang
Kelapa Gading di Jl. Raya Gading Boulevard Timur Blok NE1 No. 46-47, kelapa gading ini dihadiri oleh kurang lebih
15 peserta dan dibawakan oleh Bapak Budi Hendra K dan Bapak Agung Yudi dari Agency Department Pusat. Materi
training yang disampaikan pun jelas dan memberikan tanggapan positip dari para peserta yang hadir. Dan mereka juga
senang dapat menjalin kerjasama dengan ACA.
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TAHUKAH ANDA?

KETINGGALAN DOMPET?
Sampai satu dekade lalu, kita
akan panik kalau pergi tidak
bawa dompet. Bagaimana
kalau ada apa-apa di jalan.
Belum lagi, tidak bakal bisa
beli makanan saat lapar, atau
bayar ongkos Metromini Rp
2.000.

Z

aman sudah berubah. Sekarang saking
bergantungnya pada gadget, orang bilang lebih
gawat hape ketinggalan, daripada dompet enggak
terbawa. Lagipula, belakangan hape juga berfungsi jadi
dompet. Waktu itu, ada cerita yang sempat viral: saat
keluar makan, seseorang tidak bawa dompet. Tapi, tak
perlu pusing, ia datang ke resto cepat saji, duduk, order
lewat aplikasi pesanan makanan, bayar dengan saldo
uang elektronik. Tak lama, pengojek datang,
memesankan, dan memberikan makanan itu padanya.
Praktis.

Kisah viral ini jelas mengundang senyum. Beberapa
tahun lalu, orang belum membayangkan cara-cara ini
bakal dipakai, begitu pun mereka yang bilang: lebih baik
ketinggalan dompet daripada ketinggalan hape.
Pemakaian uang elektronik, lewat aplikasi di resto
waralaba modern, telah akrab bagi mereka yang tinggal

di kota. Pemesanan makanan lewat aplikasi jadi solusi,
saat orang malas mengarungi kemacetan, belum lagi
antrean di depan kasir. Pembayaran dengan uang
elektronik juga lebih praktis, banyak diskon dan kerap
ada cashback, lagi!
Rupanya, jaringan kedai untuk dipesan lewat aplikasi
juga kian banyak, tidak melulu resto modern. Kedai
jadoel yang tidak punya cabang atau mereka yang jago
masak tapi enggan buka warung, dengan mudah bisa
bergabung di sana. Pasar mereka ini adalah pelanggan
aplikasi transportasi online, yang salah satu pelaku
bisnisnya mencatat akun 22 juta sampai pertengahan
tahun lalu. Khusus untuk makanan, Gofood mencatat
ada 500 juta pesanan. Paling favorit menu ayam,
gorengan, nasi, martabak, dan mie.
Belum berhenti, virus ketinggalan dompet juga mulai
merambah ke pasar dan pedagang tradisional selain
makanan. Menarik mengamati bagaimana para
pedagang pasar beralih menerima pembayaran uang
elektronik, serta berebut mengiming-imingi pembeli
dengan lebih banyak cashback. Pakai uang elektronik
lebih praktis dan aman. Dilansir dari Chinadaily.com,
84% penduduk China lebih nyaman menggunakan uang
elektronik, maka Alipay dan Wechat cepat membesar. Di
Indonesia, sejak lama bank sentral merencanakan
cashless society. Dengan para pedagang tradisional
menerima uang elektronik, rencana itu bakal terwujud
tak lama lagi. Dari berbagai sumber.
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AGEN ULANG TAHUN

Wishing You an Amazing Year Filled
with Love and Joy……
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

NAMA AGEN
TUTI IDAWATY
EDU ARDIANSYAH
WILLIAM TJAHJADI
SUI MUI
NURBAITI
B URIP HARTOYO
AJI SETIAWAN
SHANDY YUDHA WIDYATAMA
FERRY FIRMANSYAH ALIF
JOHN JOSEPH KWANDOU
MUHAMMAD AGUS SISWANTO
TRIESLY WIGATI
WASIDI
MANAHAN SITUMEANG
MELATI SOEKINTO
SANTY ARIFIN
BUDI MAULANA
ISMO NGEMBORO
WONG DHARMA SUTEJA
GURTRUDIS ELLYA
HARLY HARTONO
INDARTI
DIFA WIDJAJA
RONNY JUDIARTO
LIEM MICHELLE PARAMITA
FEBI YUDAWIRAWAN, SE
FERIE GUNAWAN WIDJAJA
RODEMI HUTASOIT
PENDI ANTONI, STh
TJETJEP HEGARMANAH
PRASETIYO FEBRIYANTO
MARDIANSYAH
HERIYANTI
VIVIAN NATALY
FELY HANDAYANIADIWARDHANA
HARIS PRATOMO
FERDYANTO
YUSHADI JAYA
FAM THE THE
YOSEPH BARIA
SUGENG RIYADI
TJHIN TJOEN NGO
BAHTIAR
HARY GUNAWAN TANIARA
BUN KANG
DJOKO UTOMO
YOHANA ERNIE DEWINTA
YANTI
DWI NANTO
VERA SUHENDRA
ADI FEBRIANTO
REMMY HORAX
SIRAIT ENG BIN
HUSNI HOE
SUMIATY
LUCYANNA ANDRIANITA
YAHYA PURBA

CABANG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANGKA BELITUNG
BEKASI
BEKASI
BEKASI
BEKASI
BINTARO
BINTARO
BINTARO
BINTARO
BOGOR
CIKINI
CIKINI
CIKINI
CIKINI
DENPASAR
DENPASAR
DUTA MERLIN
DUTA MERLIN
DUTA MERLIN
DUTA MERLIN
DUTA MERLIN
HO
HO
HO
HO
JAMBI
KARAWANG
KCK
KCK
KELAPA GADING
KELAPA GADING
KELAPA GADING
KELAPA GADING
KELAPA GADING
KELAPA GADING
KELAPA GADING
KUPANG
LAMPUNG
LATUMENTEN
LATUMENTEN
LATUMENTEN
LATUMENTEN
LATUMENTEN
LATUMENTEN
LATUMENTEN
LATUMENTEN
LATUMENTEN
MAKASSAR
MAKASSAR
MEDAN
MEDAN
MEDAN
MEDAN
MEDAN

TGL
LAHIR
19 Feb
19 Feb
28 Feb
16 Feb
1 Feb
29 Feb
16 Feb
18 Feb
25 Feb
13 Feb
25 Feb
6 Feb
1 Feb
10 Feb
13 Feb
18 Feb
18 Feb
15 Feb
27 Feb
3 Feb
9 Feb
16 Feb
24 Feb
3 Feb
1 Feb
20 Feb
27 Feb
24 Feb
7 Feb
18 Feb
7 Feb
27 Feb
21 Feb
2 Feb
20 Feb
14 Feb
22 Feb
21 Feb
3 Feb
17 Feb
14 Feb
22 Feb
19 Feb
7 Feb
11 Feb
1 Feb
21 Feb
9 Feb
22 Feb
7 Feb
3 Feb
13 Feb
8 Feb
29 Feb
28 Feb
6 Feb
12 Feb

No

NAMA AGEN

CABANG

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

MARIAWATI SETIO
FERRY SETIAWAN
MARGARETHA PANGGABEAN
JOHAN
HARI ASTU ANGGORO
EDDY UTOMO
FAUZAN ADHIM
RISKY ANDRIATI
SRI HARTINI DJOKO
INDARWENI HARTANTO SANTOSA
BUDY KOESTIA
ANGLAICA LINDAWATI
NUR FADILLAH
CANDRAWATI
TOTOK WAHYUDI
ARIF BUDIMAN
INA SUSANTI
YOSSI BUDI PUTRANTO
ARIF PUJI UTOMO
ANDRI BUDIMAN
RATNASARI LINAKSITA
BOPHA RIVANI MAHANANI
ANDREW SURYADJAJA
ASPURI
SURYADI
KASIYEM
YOSEP DERMAWAN
JULIE TJAHJADI
HORMAT SITUMORANG
WONG JIE FON
TAN LINA
MARIANAH KUSTIANI
SURJANI HERO
SRI HARJATI OMAR
UNIYAN HUSIEN
OEY KIM AN
GORGA MT SIDABUTAR
LULU'UL JANAH
TAN WIE LING
ANDY PRAMUDHITA HALIM
OCHTA SANJAYA PUTRA
DWIANTO
FEBRIYANTO LIMAS
TONY WIRYANTO
IGNATIUS ADRY ANUGRAHA
AYI PRIYATNA
HANDI TEJA
LILY
STEFANUS CHRISTANTO
MULIATI SIAGIAN
JACOBUS SUDIYANTO
LILI
ARDI LESMANA
FELICIA MULYADI
ABIDIN TJENG
MARKUS TUKISWORO F.
PETER HIDAYAT SWIWANTO
DIAN PALUPI ANGGARAWATI

PALEMBANG
PALEMBANG
PEMATANGSIANTAR
PEMATANGSIANTAR
PONDOK INDAH
PONDOK INDAH
PONDOK INDAH
PONDOK INDAH
PONDOK INDAH
PONDOK INDAH
PURI INDAH
PURI INDAH
PURI INDAH
PURI INDAH
PURI INDAH
PURWOKERTO
SEMARANG
SOLO
SOLO
SUKABUMI
SURABAYA
SURABAYA
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TANGERANG
TEGAL
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA
TIANG BENDERA

TGL
LAHIR
8 Feb
7 Feb
26 Feb
21 Feb
8 Feb
2 Feb
20 Feb
20 Feb
28 Feb
13 Feb
23 Feb
22 Feb
2 Feb
18 Feb
25 Feb
23 Feb
28 Feb
2 Feb
27 Feb
15 Feb
9 Feb
2 Feb
20 Feb
9 Feb
18 Feb
20 Feb
23 Feb
2 Feb
26 Feb
12 Feb
22 Feb
7 Feb
2 Feb
8 Feb
3 Feb
18 Feb
9 Feb
14 Feb
6 Feb
14 Feb
19 Feb
17 Feb
19 Feb
8 Feb
5 Feb
8 Feb
20 Feb
17 Feb
17 Feb
9 Feb
25 Feb
21 Feb
26 Feb
25 Feb
8 Feb
26 Feb
20 Feb
16 Feb
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QUOTE ACA

Halo Sahabat MITRACA,
Sebuah tujuan itu bukan hanya sebuah tempat melainkan pemikiran sesuatu yang baru.
#RisikoACAinsaja
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