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Menjadi Agen Pintar Bersama 

Tim Agency ACA 
 

 

Seorang nasabah ACA suatu kali complain karena klaim 

Otomate-nya ditolak. Kemarahannya perlahan kemudian 
surut setelah seorang agen menjelaskan kepadanya 
mengapa klaimnya ditolak. Usut punya usut, ternyata sang 
nasabah ini belum mengetahui satu dua pasal di polis, 
terkait dengan apa yang dia klaim. Rupanya dahulu saat 
mendapat polis, dia tidak membaca dan kurang 
memahami dengan baik beberapa pasal di polisnya. Dia 
juga tidak ingat, apakah sang agen asuransi pernah 
menjelaskan poin per poin, termasuk pasal yang terkait 
klaimnya tersebut. Disinilah pentingnya seorang agen 
pemasar mengetahui persis produk asuransi yang dijual. Di 
ACA, tugas membuat agen ini pintar produk ada pada tim 
dari Departemen Agency. 
 

     Foto:  Kepala Departemen Agency, Mona Kartika Dewi 
 

“Beberapa hal yang dikomplain nasabah karena 
komplainnya ditolak, salah satunya memang karena 
mereka kurang memahami isi polis. Ada di wording 
polis, semua klausula ada disitu. Agen wajib 
menjelaskan hak dan kewajiban dari nasabah. Jika 
semua itu dijelaskan, kemungkinan terjadinya dispute 
dalam klaim itu kecil” kata Mona, menanggapi cerita 
yang kami paparkan diatas. Mona kami temui di sela-
sela acara training Everyone is Marketer pada tanggal 
20 Juli 2018 lalu di gedung Hermina Tower, 
Kemayoran Jakarta Pusat. 
 
Tugas Departemen Agency 
Sesuai namanya, departemen ini terkait langsung 
dengan yang namanya agen. Ada pertanyaan, apa 
bedanya agen dengan broker? Menurut Mona, 
berdasarkan hukum, agen itu perpanjangan tangan 
ACA. Ini berbeda dengan broker. Jika broker mewakili 
kepentingan nasabah, sedangkan agen mewakili 
kepentingan ACA. 
  
“Karena agen adalah perpanjangan tangan dari ACA, 
maka sudah menjadi tugas departemen agency untuk 
mengajarkan agennya agar bisa menjelaskan dengan 

tepat ke nasabah. Tidak sekadar jualan, namun 
mentransfer knowledge agen adalah hal penting agar 
nasabah mengerti betul dan paham mengapa dia 
harus membeli asuransi ini” kata Mona. 
Pelatihan atau training agen ini telah rutin dilakukan 
setiap hari di kantor ACA Kemayoran. Selain training, 
departemen agency juga bertugas untuk merekrut 
agen-agen baru serta mengembangkan produksi agen 
agar bisnis agen ini kian besar. 
Mona pun menjelaskan tentang tugas lainnya 
departemen agency adalah mengatur semua hal 
terkait administrasi keagenan, baik itu MOU juga 
sertifikasi AAUI.  
  
Kelebihan untuk Agen 
Apa keuntungan menjadi seorang agen ACA? Menurut 
Mona, kelebihan yang utama adalah Brand ACA. ACA 
sudah berkecimpung di dunia Asuransi selama lebih 
dari 62 tahun dengan pelayanan kepada nasabah yang 
telah teruji. Ini tentu merupakan selling point 
tersendiri yang membuat agen lebih mudah dalam 
menjual produk-produk ACA. Mereka tidak akan sulit 
mencari nasabah dengan nama ACA. Kelebihan lain 

INFO ACA 
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tentunya adalah benefit, seperti komisi, reward dan 
lain-lain. 
 
“Ini kan bukan jualan barang yang putus setelah 
barang dibeli. Tetapi yang kita tawarkan adalah jasa. 
Ini berbeda dengan membeli barang, dimana yang 
penting diskon besar. Jika jasa, orang akan melihat 
bagaimana dalam waktu panjang, misalnya katakanlah 
setahun. Dalam setahun itu orang akan melihat 
bagaimana service kita kepada nasabah” kata Mona 
 
Menurutnya, departemennya selalu melakukan 
komunikasi dengan divisi lain seperti cabang, divisi 
klaim dan lain lain, untuk sama-sama mendapatkan 

cara dalam peningkatan mutu pelayanan. Ujungnya 
adalah pelayanan. Misalnya, pelayanan claim. Mona 
juga berharap, terus mendapat dukungan dari semua 
pihak.  
 
“Kita bekali agen dengan ilmu produk, sehingga tak 
akan dispute. Dan kita juga terus berkoordinasi ke 
dalam sehingga bisa memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada nasabah” kata Mona, mengakhiri 
obrolan kami.  
 
Sukses selalu Tim Agency Department PT. Asuransi 
Central Asia. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mengapa Klaim Ditolak? 
 

 
 

ernahkah anda suatu kali dibuat sedih, kesal atau 
bahkan geram karena klaim anda ditolak perusahaan 
asuransi?  Bahkan bukan tak mungkin anda lalu 

memperkarakan klaim yang ditolak ini. Tambah kesal lagi 

mungkin karena sang agen yang menurut anda terkesan 
lempar tanggung jawab dan tidak mau untuk membantu 
kenapa klaimnya bisa ditolak. Anda merasa sudah benar 
dan merasa perusahaan asuransi tidak fair. Ada beberapa 

P 

INFO ACA 
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kasus memang dimana klaim tidak dibayarkan, misalnya 
karena risiko dikecualikan dalam polis. Apa yang sebaiknya 
kita lakukan sebelum membeli polis? Mengapa sampai 
sebuah klaim itu ditolak? Bagaimana agar klaim bisa 
semaksimal mungkin diterima? 
 
Ada beberapa alasan memang mengapa sebuah klaim 
ditolak perusahaan asuransi. Adanya kemungkinan inilah 
yang dari sejak lama perlu diantisipasi nasabah sebelum 
menandatangani polis. Anda baca terlebih dahulu dengan 
cermat. Pelajari dan pahami isi polis dengan baik dahulu. 
Tak usah terburu buru, karena ini menyangkut kepentingan 
anda di masa depan. Pahami apa-apa saja yang membuat 
klaimnya disetujui atau tidak. Setiap definisi maupun 
penjelasan di dalam klausul harus dipahami dengan benar.  
 
Banyak pemegang polis yang mengabaikan hal ini sehingga 
akhirnya merugi karena kesalahannya sendiri, termasuk 
misalnya periode pembayaran premi, resiko yang 
ditanggung, syarat pengajuan klaim, dan lain lain. Butuh 
waktu memang untuk memahaminya, sebab bahasa yang 
digunakan adalah bahasa hukum yang sulit dipahami orang 
kebanyakan.  
 

 
 
Berikut adalah beberapa alasan mengapa klaim ditolak: 
 
1. Berada Pada Masa Tunggu (Waiting Period) 
Kebijakan ini ada pada asuransi tertentu, dimana nasabah 
(pemilik polis) tidak akan dapat mengajukan klaim bila 
sedang dalam masa tunggu. Untuk sakit kritis, biasanya 
akan ada masa tunggu sekitar 30 sampai 365 hari sejak 
tanggal pembelian polis. 
 
2. Pemegang Polis Melanggar Hukum 
Ini terjadi bila pemegang polis melakukan pelanggaran 
hukum, misalnya mengalami kecelakaan karena melawan 
arah, melanggar lampu merah, tidak memiliki/membawa 
SIM, mengemudi sambil mabuk, mengebut, ugal ugalan 
dan lain lain. Juga misalnya dia dihajar massa karena 
melakukan kejahatan.  

3. Kondisi lapse (asuransi tidak aktif)  
Polis asuransi bisa berada dalam keadaan tidak aktif 
(disebut: lapse). Lapse bisa saja terjadi karena pembayaran 
premi asuransi jatuh tempo (karena telah melewati masa 
tenggang). Atau karena polis asuransi berbentuk unitlink, 
dimana polis bisa dianggap lapse bila nilai tunai asuransi 
tidak cukup menutupi biaya asuransi. Setidaknya ada dua 
penyebab tidak cukupnya nilai tunai ini, yaitu kinerja 
investasi tidak baik dan nilai tunai sering dicairkan.  
 
4. Klaim Tidak Termasuk dalam Klausul 
Apa yang diklaim, ternyata tidak ada dalam perjanjian di 
Polis. Misalnya, dalam asuransi mobil TLO (Total Lost Only), 
kerusakan berat yang ditanggung adalah bila 75 % 
(misalnya). Nah, disini bila kerusakan tidak mencapai hal 
yang disepakati, akan ditolak. Makna ‘rusak berat’ tentu 
berbeda beda pengertiannya antar asuransi yang berbeda. 
Perlu kita ingat disini, polis asuransi itu berisi kesepakatan 
yang meliputi kriteria-kriteria apa yang masuk dan tidak 
masuk dalam tanggungan asuransi. 
  
5. Penyakit/Kerusakan telah ada sebelum pembelian 

polis 
Inilah pentingnya kejujuran anda saat mengisi formulir 
pengajuan polis. Jika suatu kali anda ketahuan 
menyembunyikan penyakit, klaim bisa ditolak walau sudah 
melewati masa tunggu. 
 
6. Pengajuan Klaim yang telat 
Asuransi selalu memberikan batas waktu tertentu untuk 
pengurusan klaim. Batas waktunya untuk asuransi mobil 
adalah 3 x 24 jam, sedangkan asuransi jiwa adalah 30-60 
hari. Lewat dari itu, klaim bisa ditolak atau ditunda.  
 
7. Dokumen pengajuan klaim tak lengkap 
Di sisi ini anda harus mengisi formulir dan juga 
menyertakan dengan lengkap aneka dokumen yang 
diperlukan. Jangan sampai kurang satupun, karena sudah 
pasti akan ditolak. Misalnya, surat keterangan dari dokter, 
foto(bukti) mobil anda pada bagian kerusakannya, fotokopi 
polis asuransi, fotokopi SIM dan STNK, dan tentu saja 
formulir pengajuan klaim dan lain lain, tergantung jenis 
asuransi apa yang ingin anda klaim. 
  
8. Ditemukannya indikasi Bohong dalam formulir 
Sangat mengisi formulir, isilah sejujur-jujurnya dan sejelas-
jelasnya karena pihak asuransi nantinya akan melakukan 
pengecekan. Perusahaan asuransi tak akan membayar 
klaim jika isi formulir klaim terbukti mengandung 
kebohongan. 

 
9. Perbaikan atau Pengobatan bukan di Rekanan atau 

Rujukan 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB0vasybTdAhWNd94KHbALAUMQjRx6BAgBEAU&url=http://solusipru.blogspot.com/2018/01/sebelum-terjadi-klaim-asuransi-ditolak.html&psig=AOvVaw19ZlJFInr7XViMqnWcah5X&ust=1536808989212560
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Lakukan perbaikan di bengkel rekanan, jangan bengkel lain, 
termasuk bengkel pilihan anda tetapi bukan bengkel 
rekanan. Hal serupa juga termasuk berobat di rumah sakit 
yang dirujuk oleh asuransi. Tidak boleh memperbaiki atau 
berobat di tempat di luar rujukan asuransi. 
 
10.  Yang diajukan termasuk dalam Pengecualian 
Perhatikanlah, didalam polis juga ada aturan tentang 
pengecualian, yakni yang tidak termasuk dalam 
tanggungan asuransi. Misalnya, dalam asuransi mobil, 
antara lain karena kendaraan digunakan tidak sesuai 
peruntukannya atau dimodifikasi tanpa memberi tahu 
asuransi. Contohnya, membawa penumpang berlebih, dari 
jumlah yang sudah ditentukan. Juga memodifikasi mobil 
hingga tidak lagi standar, dan menjadi penyebab 
kecelakaan.  
 
11. Melakukan kejahatan Asuransi 
Maksudnya adalah dengan sengaja melakukan perbuatan 
atau kejahatan tertentu agar bisa mengajukan klaim yang 
dibayarkan. Misalnya, membakar rumah sendiri dengan 
sengaja, sengaja mencelakakan diri dalam berlalu lintas, 
dan lain lain. Juga bila ahli waris melakukan kejahatan 
terhadap pemilik polis agar mendapatkan klaim dari 
asuransi. 
 
12. Lokasi Kejadian bukan termasuk dalam jangkauan 
layanan asuransi 

Bagaimana dan dimana saja area tertentu yang dikaver 
dalam asuransi, juga ada dalam sebuah polis asuransi. 
Misalnya, jika area yang dikaver hanya di Indonesia, maka 
bila dia mendapat kecelakaan atau sakit di luar negeri, 
maka klaimnya bisa ditolak.  
  
Demikianlah 12 point diantara beberapa hal yang bisa 
menjadi alasan mengapa sebuah perusahaan asuransi 
menolak klaim. Maka kecermatan dalam memahami isi 
polis, dibarengi dengan usaha untuk melengkapi dokumen, 
mengisi formulir dengan jujur dan memperhatikan butir 
butir lain lain diatas, tentu menjadi modal agar klaim anda 
bisa diterima.  
 
Pastikan menghindari hal-hal yang membuat klaim ditolak. 
Bila merasa tidak puas dengan alasan penolakan pihak 
asuransi, ada badan yang khusus mengurusi kasus-kasus 
sengketa semacam ini. Pemilik polis bisa menaikkan kasus 
ke Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
 
Tetapi Ingatlah bahwa segala kesepakatan antara pihak 
asuransi dengan pembeli polis asuransi itu sifatnya 
mengikat. Artinya, klaim tidak akan sembarangan ditolak.  
Satu lagi, bayarlah premi asuransi tepat waktu atau 
setidaknya tidak sampai akhir masa tenggang. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Arti Penting Asuransi Gempa 

Bagi Masyarakat 
 

 

Kejadian bencana alam belakangan ini di Indonesia 
boleh dibilang menjadi suatu peristiwa yang 
membuat rasa takut. Peristiwa beberapa kali erupsi 
Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gempa Lebak 
Banten, erupsi Gunung Agung (Bali) dan terakhir 
gempa tektonik di Lombok Nusa Tenggara Barat pada 
5 Agustus dengan skala magnitude 6,9 Mw (USGS) 
menimbulkan kerugian ekonomis yang tidak sedikit 
jumlahnya. Kondisi ini tentu semakin membuat rasa 
cemas dan takut masyarakat makin tinggi pula. 

BERITA ASURANSI 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj02MfozbTdAhXJQ48KHckxAO8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gooto.com/foto/66433/gempa-lombok-hancurkan-ratusan-rumah-warga&psig=AOvVaw2GbGB_CtYDHazghqNDnb9f&ust=1536811942940448


6 | P a g e  

 

erdasarkan data dari berbagai sumber, Indonesia 
adalah 1 (satu) dari 10 (sepuluh) negara rawan 
gempa, selain Jepang, Nepal, Ekuador, Filipina, 

Pakistan, El Salvador, Meksiko dan Turki. Indonesia pun 
bahkan disebutkan berada pada posisi ring of fire, dimana 
kota Jakarta misalnya memungkinkan potensi gempa 
dengan kekuatan 8,1 SR hingga 9 SR. Tentu kekuatan 
gempa sebesar ini berpotensi sangat kuat menimbulkan 
gelombang tsunami yang cukup tinggi. 
 
Sejak tahun 1833 sampai dengan 2018 telah terjadi sekitar 
40 kali gempa di Indonesia dengan kekuatan mulai dari 6,0 
hingga 9,3 SR, yang mengakibatkan kerusakan harta benda 
dan bangunan lainnya serta korban meninggal dunia 
maupun luka yang tidak sedikit jumlahnya. 
 
Gempa pada 26 Desember 2004 dengan kekuatan 9,3 SR 
yang berpusat di Samudera Hindia mengakibatkan tsunami 
besar di Aceh dan sebagian Sumatera Utara dengan korban 
meninggal dunia diperkirakan sebanyak 131.000 orang dan 
sekitar 37.000 orang lainnya hilang serta kerugian ekonomi 
puluhan triliun rupiah. 
 
Hal ini merupakan salah satu kejadian gempa terbesar di 
Indonesia sejak 1833. Statistik ini menggambarkan bahwa 
Indonesia memang rawan gempa dan ke depan potensi 
terjadinya gempa diperkirakan cukup tinggi. Dalam kaitan 
itu pemerintah maupun masyarakat dituntut untuk selalu 
meningkatkan upaya-upaya mitigasi risiko atas kerugian 
yang timbul dari bencana gempa. 
 
Meskipun rentetan kejadian gempa cukup banyak di 
Indonesia yang mengakibatkan kerugian harta benda, 
korban meninggal dan luka-luka yang besar jumlahnya, hal 
ini belum membuat kesadaran masyarakat akan 
pentingnya proteksi asuransi gempa bumi meningkat 
signifikan. 
 
Berbeda dengan beberapa negara lain, khususnya di 
negara-negara yang rawan gempa dimana kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya asuransi gempa bumi 
atau asuransi bencana sudah sangat tinggi. Rendahnya 
kesadaran masyarakat akan perlunya asuransi gempa 
disebabkan beberapa faktor. Misalnya, tidak adanya 
program wajib asuransi bencana dari pemerintah, masih 
dirasakan tingginya premi asuransi gempa serta sosialisasi 
akan pentingnya asuransi gempa yang masih rendah. 
 
Berdasarkan statistik Asuransi Gempa Bumi Tahun 2004—
2016 yang diterbitkan oleh PT Reasuransi Maipark, 
terungkap bahwa loss ratio antara perolehan premi dan 
klaim (ekposur) rata-rata adalah sebesar 80% per tahun. 
Artinya industri asuransi nasional masih mencatatkan 
surplus underwriting. 

Hal ini berarti bahwa program asuransi gempa bumi di 
Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan 
agar masyarakat semakin banyak lagi yang berminat ikut 
membeli polis asuransi gempa bumi. Mengingat bisnis 
asuransi menganut hukum probalitas atau hukum bilangan 
besar, dengan semakin banyak minat masyarakat untuk 
membeli polis asuransi gempa bumi, apalagi dengan 
adanya program wajib asuransi gempa, maka rate premi 
asuransi gempa tentu dapat diturunkan lagi. 
 
Adapun risiko yang dijamin oleh polis asuransi gempa bumi 
adalah menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan 
atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara 
langsung disebabkan oleh bahaya gempa bumi, letusan 
gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti 
terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi 
serta tsunami. 
 
Perlu dicatat bahwa bahaya tsunami muncul karena 
terjadinya gempa bumi atau gempa laut. Mengingat 
sebagian besar wilayah Indonesia masuk zona rawan 
gempa dan juga memperhatikan kajian-kajian dari para ahli 
gempa dan bencana bahwa potensi terjadinya gempa 
kedepan cukup tinggi dan mengingat pula sifat risiko 
gempa adalah katastropik yang menimbulkan kerugian 
ekonomi sangat besar, maka masyarakat diimbau 
melindungi harta benda atau asetnya dengan polis asuransi 
gempa bumi. 
 

 
 
Harga premi asuransi gempa bumi di Indonesia saat ini 
diatur oleh regulator yaitu oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

B 
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6/SEOJK.05/2017. Masyarakat atau instansi serta lembaga 
yang ingin membeli polis asuransi gempa bumi sudah dapat 
menghitung sendiri besaran premi asuransi yang akan 
dibayar kepada perusahaan asuransi. 
 
Misalnya sebuah rumah tinggal di DKI Jakarta (Zona 4) 
seharga Rp500.000.000, maka premi asuransi yang harus 
dibayar adalah sebesar Rp500.000.000 dikalikan 1,35% 
yaitu Rp675.000 per tahun. Besaran premi asuransi gempa 
tergantung harga rumah dan lokasi bangunan yang sesuai 
dengan zonanya. 
 
Zona gempa bumi di Indonesia yang ditetapkan oleh 
industri perasuransian nasional adalah mulai dari Zona 1 
sampai dengan Zona 5, dimana Zona 1 adalah risiko 
terendah dan Zona 5 tertinggi. 
 

Sejumlah wilayah dengan tingkat risiko gempa tertinggi 
(Zona 5) antara lain Bengkulu, Gorontalo, sebagian Jambi, 
sebagian Jawa Barat, sebagian Lampung, sebagian besar 
Maluku, hampir keseluruhan wilayah Nanggroe Aceh 
Darussalam, sebagian Papua, sebagian besar Sulawesi 
Utara, sebagian besar Sulawesi Utara, dan sebagian 
Sulawesi Tengah. 
 
Wilayah lainnya yang masuk zona berisiko tinggi adalah 
hampir seluruh Sumatera Barat, sebagian Sumatera Selatan 
dan sebagian besar Sumatera Utara. Adapun zona gempa 
terendah di Indonesia (Zona 1) adalah seluruh wilayah 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 
Tengah. Sedangkan Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Utara masuk Zona 1 dan Zona 2. Wilayah lainnya masuk 
Zona 3. Dari berbagai sumber. 

 

 

 

 

 

 

MITRACA REWARD 
ACHIEVEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REWARD MITRACA 

CUT OFF PERIOD: 

13 NOVEMBER 2018 

TRAVELLING CONTEST 2018 

 Info lebih lanjut hubungi kantor ACA di kota Anda 
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Selandia Baru 1 Milyar 

Belanda 750 Juta 

Hongkong 500 Juta 

Bali - Lombok 250 Juta 

Danau Toba 150 Juta 

 Polis dibukukan dan dilunasi dalam periode 14 
November 2017 - 13 November 2018 

 Berlaku untuk polis baru dan perpanjangan 
 Claim ratio ≤ 35 % dari gross premi 
 Perubahan terhadap nilai pertanggungan dan 

pembatalan diperhitungkan 
 Pemenang mendapatkan paket wisata 
 Reward tidak bisa diganti dengan uang tunai 
 Jadwal keberangkatan ditentukan perusahaan 
 Tujuan wisata untuk periode 2018 adalah: 

BONUS PERJALANAN 
TAHUNAN 
MITRACA 2018 

Salah satu reward atau penghargaan yang diberikan 

Mitraca atas kontribusi agen dalam penyampaian 
premi dalam satu tahun, adalah dengan memberikan 
BONUS PERJALANAN TAHUNAN (BPT) 2018.  

 

Dasar dalam perhitungan target premi adalah total 
premi bruto (gross written premium) atas produksi 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Segera Tingkatkan 
Produksi Anda & 

Nikmati Perjalanan 

Exclusive (Gratis)! 
AGENCY DEPARTMENT 

PT. Asuransi Central Asia 

Hermina Office Building Tower I – 3rd Floor | Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. No. 4  

 Komplek Kemayoran, Gunung Sahari Selatan | Jakarta Pusat 10610 

Phone: +62 21 3970 8999 | Email : layanan.agency@acains.com | Web : www.mitraca.co.id 

 

Bulan lagi...!!! 

 Syarat & Ketentuan Berlaku 

 Info lebih lanjut hubungi kantor cabang ACA 

di kota Anda 

tel:+622139708999
mailto:layanan.agency@acains.com
http://www.mitraca.co.id/
https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/13/09/48/pay-634913_640.png&imgrefurl=https://pixabay.com/en/pay-gold-two-number-digit-3d-634913/&docid=OG9aVy5UfKgxxM&tbnid=gr6M6ISy5hxt-M:&vet=1&w=640&h=640&bih=760&biw=1600&ved=2ahUKEwiQ25KCibXdAhUHZt4KHXtjCnwQxiAoBHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
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Foto: traveling contest 2017 goes to Italy, Bapak Moh. Iqbal dan Bapak Irwan 

 

eru mba”, ungkap Pak Muhamad Iqbal, salah satu 
pemenang kontes Jalan-Jalan 2017 saat ditanya 
mengenai kesan-kesan liburannya selama di Italy. 

Pemenang Traveling Contest berjumlah 2 orang, yaitu 
bapak Moh. Iqbal dari cabang HO Pusat dan bapak Irwan 
dari ACA cabang Pondok Indah.  
 
Perjalanan dimulai sejak tanggal 10 September 2018 lalu 
dan berakhir tanggal 21 September 2018. Banyak tempat 
yang dapat dikunjungi selama kurang lebih 10 hari 
perjalanan di negara Eropa itu, diantaranya walking tour 
dengan melihat dari dekat icon kota Brussels yaitu patung 
Manekin Piss & kompleks Grand Palace, berkeliling di pusat 
kota mode – PARIS dimana peserta dapat melihat dari 
dekat lambang kota Paris - Effel Tower, kemudian 

dilanjutkan ke kota Zurich dengan melewati kota Dijon yang 
terkenal dengan mustardnya, ke kota Lucerne yang indah 
dengan danau Lucerne dan jembatan kayu Chapel Brucke 
yang unik, serta tidak lupa berbelanja souvenir khas Swiss.  
 
Perjalanan masih dilanjutkan ke kota mode Italia, Milan, 
kemudian ke kota PISA dengan melihat komplek menara 
miring Pisa beserta dengan 2 bangunan lainnya, ke kota 
Prato. Perjalanan berakhir di ibukota negara Itali, ROME 
dengan city tour mengunjungi St. Peter’s Basilica yang 
sangat anggun, Colloseum, Roman Forum, Vittorio 
Emmanuele II & air mancur Trevi Fountain yang indah.  
 
Selamat kepada para pemenang. Kini, saatnya Anda yang 
menjadi pemenang Traveling Contest 2018. 

 

S 

REWARD MITRACA 

BONUS PERJALANAN 
TAHUNAN MITRACA 2017 
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Kegiatan Training Agen ACA di 
Kantor Cabang Luar Kota 

 
 

alam agendanya, Agency Department kembali 
mengadakan sosialisasi program pengembangan 
dan pelatihan keagenan yang di laksanakan di 

beberapa cabang PT. Asuransi Central Asia. Target peserta 
diantaranya adalah para agen Mitraca/agen 
Konvensional/calon agen dan staff cabang ACA yang 
meliputi PIC/Marketing/Underwriting. 
 

Foto: Training Agen cabang Sukabumi, 30 Agustus 2018 

 
Agenda kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut 
diantaranya, sosialisasi program keagenan dan benefit 
mitraca, teknis operasional mobile marketing, tata cara 
pendaftaran menjadi agent, cara penginputan polis mobile 
marketing, tata cara pembayaran polis, download materi 
dan informasi keagenan, dan program Pelatihan “Proactive 
Relationship Selling”. 

 
Foto: Training di ACA cabang Pekanbaru, 13 September 2018 

 

 
Program Pelatihan “Proactive Relationship Selling” 
dirancang untuk satu (1) hari pelatihan dengan Neuro 
Linguistic Programming (NLP) dan Neuroscience sehingga 
mudah dipahami dan diingat peserta serta menggunakan 
konsep adult learning yang mengkombinasikan 60% 
praktek dan 40% teori, pemutaran Video, role Play dan 
diskusi kelompok juga presentasi. 
 
Tujuan diadakannya pelaksanaan program pengembangan 
dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan produktifitas 
dan jumlah populasi agen di cabang serta meningkatkan 
kualitas pelayanan (service) di seluruh cabang ACA. 
 
Dibulan Agustus dan September lalu, kegiatan training 
program pengembangan dan pelatihan keagenan serta 

pelatihan “Proactive Relationship Selling” ini diadakan di 
beberapa kota diantaranya tanggal 30 Agustus 2018 lalu, 
training diadakan di kantor cabang ACA Sukabumi yang 
berlokasi di Komp. Sukabumi Raya, Ruko I Jln. Tipar Gede 
No. 32-33, Sukabumi dengan dihadiri 11 agen/peserta.  
 
Pada hari Jumat, 7 September 2018 lalu, training diadakan 
di kota Lampung dengan dihadiri 3 peserta agen yang 
berlokasi di kantor ACA cabang Lampung. 
 
Dan pada hari Kamis, 13 September 2018, training kembali 
diadakan di cabang Pekanbaru dengan dihadiri oleh 16 
agen terdaftar. 
 

Nantikan kehadiran kami berikutnya di kota Anda!

D 

TRAINING INFO 
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Wish You All the Best… 
 

NO NAMA AGEN CABANG DOB  NO NAMA AGEN CABANG DOB 

1 WINDRA PITERSON BALIKPAPAN 12 Okt  59 ADI SAPUTRA SULAIMAN KELAPA GADING 26 Okt 

2 J. HERMANTO RAJAGUKGUK BEKASI 8 Okt  60 SENTOT AGUNG DARMANTO KELAPA GADING 27 Okt 

3 DRH. SYAROFAH BEKASI 12 Okt  61 NINO SIDHARTA HUSIEN KELAPA GADING 31 Okt 

4 WIDYA BEKASI 13 Okt  62 ELISABETH F.E KANA KUPANG 11 Okt 

5 SUSYANTI BEKASI 20 Okt  63 AGUS LATUMENTEN 2 Okt 

6 VIRMIN SUMARDI BINTARO 4 Okt  64 STEFAN CHANDRA LATUMENTEN 11 Okt 

7 RIZAL BERNARDI S. BINTARO 16 Okt  65 SORAYA MAYROSA EDYSON LATUMENTEN 29 Okt 

8 JUSUF TAUFIQ HIDAJAT BINTARO 27 Okt  66 HARRY LASUDA SYAPUTRA MEDAN 28 Okt 

9 BERNADUS TATONO SOETRISNO BOGOR 3 Okt  67 JEFFREY MEDAN 31 Okt 

10 I GUSTI PUTU AGUS SURYA ADNYANA DENPASAR 14 Okt  68 ANDI RANNUALDI PONDOK INDAH 15 Okt 

11 SUKARDIN DENPASAR 20 Okt  69 MOHAMMAD HIDAYAT PONDOK INDAH 20 Okt 

12 CHRISTIAN SALIM DUTA MERLIN 11 Okt  70 JO MEI LING PURI INDAH 3 Okt 

13 MOCHAMMAD BAHTIAR DUTA MERLIN 18 Okt  71 SUHATO PURI INDAH 4 Okt 

14 DEWI ROSMAWATY DUTA MERLIN 18 Okt  72 ANDRE SETIABUDHY T PURI INDAH 5 Okt 

15 LIONG YURIYANA ELVI DUTA MERLIN 24 Okt  73 POEDJO BASUKI PURI INDAH 22 Okt 

16 DARMAWAN WIDJAJA DUTA MERLIN 25 Okt  74 IMELDA OCTORA SIPAHUTAR PURI INDAH 27 Okt 

17 ADE SURATMAN HO 2 Okt  75 FANDI HATOGUAN PURBA PURWOKERTO 30 Okt 

18 TRI WIDODO HO 5 Okt  76 SIGIT ISJANARKO SANJOYO SEMARANG 10 Okt 

19 ASEP MULYANA HO 12 Okt  77 NANANG GHOZI MUSTOFA SEMARANG 12 Okt 

20 YOUBERT NGANGI HO 15 Okt  78 AGUNG PRASOJO SEMARANG 17 Okt 

21 FIRDAWATY HO 16 Okt  79 THERESIA INDRIATI W SOLO 15 Okt 

22 AGUS NURHARIYATULLAH HO 20 Okt  80 EVI ERNAWATI SOLO 18 Okt 

23 HERMANTO HO 20 Okt  81 KING SUPARDI SUKABUMI 19 Okt 

24 RISNALDI SAPTO HO 22 Okt  82 SHARON KUSUMANEGARA SURABAYA 2 3 Okt 

25 LYDIA VERONICA KRISTIANTO HO 22 Okt  83 AHMAD QOMARUZZAMAN SURABAYA 2 15 Okt 

26 WIRIADY LIE HO 22 Okt  84 KIKI ESTRELLITA SURABAYA 2 21 Okt 

27 INTAN BUDI HARTI HO 24 Okt  85 ANNI TANGERANG 2 Okt 

28 SANG MADE MERTHA HO 24 Okt  86 WURI WIJAYA TANGERANG 4 Okt 

29 MIA OKTAFIYANI HO 27 Okt  87 BUDIARTI WIDAYANI WINASIS TANGERANG 4 Okt 

30 RONAL OCTAVIANUS HO 28 Okt  88 ELSYE TANAMAL TANGERANG 6 Okt 

31 JANERTI HO 28 Okt  89 ANNA RENI TANGERANG 7 Okt 

32 TINA OKTANIA HO 30 Okt  90 TEGUH KUSUMA WIDJAJA TANGERANG 8 Okt 

33 SR FLORENTINA S HO 31 Okt  91 YEN BIE TANGERANG 9 Okt 

34 NILA ZULKARNAIN JATINEGARA 7 Okt  92 SITI NUR BAENI TANGERANG 12 Okt 

35 SUSAN OKTAVIA JATINEGARA 19 Okt  93 HERLINA WAHYUDI TANGERANG 14 Okt 

36 SYAFRUDIN AHDA JATINEGARA 21 Okt  94 INGE FENNIKA GOZALI TANGERANG 15 Okt 

37 HERMAN ISKANDAR SIREGAR JATINEGARA 29 Okt  95 TJHIN TJIN KUI TANGERANG 15 Okt 

38 AKB SALAM JEMBER 15 Okt  96 ELIANA TANGERANG 16 Okt 

39 SUHARTO JEMBER 25 Okt  97 IRENE OKTAVIA ISKANDAR TANGERANG 16 Okt 

40 SETIAWAN DJOHAN KCK 8 Okt  98 SOVIA OKTARINA KUSDIANTI TANGERANG 17 Okt 

41 AHMADUL HOBAR KCK 9 Okt  99 SURJADIE CHANDRA TANGERANG 17 Okt 

42 WIDYA HERMAWAN KCK 11 Okt  100 ALI IBRAHIM TANGERANG 22 Okt 

43 LIM IRVAN DIKJAYA KELAPA GADING 1 Okt  101 JOHNSON TANGERANG 22 Okt 

44 HARRY TJANDRA KELAPA GADING 3 Okt  102 HERLINDO TANGERANG 23 Okt 

45 CATHERINE KELAPA GADING 4 Okt  103 SOPHIA TANGERANG 27 Okt 

46 IVAN WIRAWAN SETIADI KELAPA GADING 5 Okt  104 FLORENCE LESMANA TANGERANG 27 Okt 

47 SURYA HANDY IMOEK KELAPA GADING 8 Okt  105 NANI HERJANI OMAN TANGERANG 27 Okt 

48 LILY HARYANTO KELAPA GADING 11 Okt  106 YAPTO CUNDO WIDODO TANGERANG 28 Okt 

49 DEWI ASIH KELAPA GADING 13 Okt  107 ANDY TANGERANG 28 Okt 

50 MARIA RATNA DEWI ATMODJO KELAPA GADING 14 Okt  108 REGINALD LIGA RYANTO TANGERANG 28 Okt 

51 BETY IKAFITRI KELAPA GADING 14 Okt  109 ANDY TEGAL 12 Okt 

52 HENDRA KELAPA GADING 15 Okt  110 MARIANA PASATY TIANG BENDERA 1 Okt 

53 RICHARD SAMANTHA KELAPA GADING 17 Okt  111 ARIN MARWANTI TIANG BENDERA 5 Okt 

54 MARTIN LEO KELAPA GADING 20 Okt  112 DANY SUSIANTO TIANG BENDERA 9 Okt 

55 VERAWATI ARIFIN KELAPA GADING 21 Okt  113 SUGIJANTO SURIJAWAN TIANG BENDERA 15 Okt 

56 KURNIAWAN KRISNANTO D. KELAPA GADING 22 Okt  114 BENYAMIN NURPATRIA S TIANG BENDERA 20 Okt 

57 MASHIELLA ANGGRAINI ADNAN KELAPA GADING 23 Okt  115 SATYA BIMA DAMARIS TIANG BENDERA 23 Okt 

58 POLA GUNAWAN KELAPA GADING 24 Okt  116 THAMRIN TIANG BENDERA 29 Okt 

 
 

AGENT’S BIRTHDAY INFO 
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acainsurance QUOTE OF THE DAY 
 
Hallo Sahabat Mitraca 
Jangan takut untuk selalu berusaha keras dalam menggapai impian maupun tujuan. 
Berhasil atau tidaknyapun kita pasti selalu mendapatkan pengalaman yang berharga. 
 
Selalu persiapkan semua. 
Jika #RisikoACAinsaja! 

https://www.instagram.com/acainsurance/

