
PERINGATAN !!!... BISNIS INI DAPAT MENYEBABKAN SERANGAN SUKSES DAN GANGGUAN PENSIUN 
DINI. BILA SUKSES BERLANJUT, SILAHKAN HUBUNGI BANK TERDEKAT UNTUK MENYIMPAN UANG 
ANDA YANG TERLANJUR BERLIMPAH ITU, DAN…. JANGAN LUPA UNTUK BERSEDEKAH YA BRO….

Betapa sukses itu tidak memandang latarbelakang, usia, umur dll, tetapi kesuksesan hidup itu 

sebenarnya berdasarka pola pikir dan keberanian kita untuk mencoba hal-hal baru.

Lantas hal baru apakah yang sepantasnya untuk dicoba ? yaitu Anda menjadi seorang Agen Asuransi. 

Tapi sebelum Anda memutuskan diri untuk menjadi Agen Asuransi, saya minta Anda membaca terlebih 

dahulu peringatan dibawah ini.

Jika Anda sudah membaca peringatan di atas kemudian Anda PUTUSKAN UNTUK tidak 

MELANJUTKAN, ANDA BISA BERHENTI DISINI UNTUK tidak MELANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL 

MENARIK DIBAWAH INI.

MENGAPA PILIHAN ANDA TENTUKAN UNTUK MENJADI AGEN ASURANSI ?



MAU LIHAT PERBANDINGAN PENDAPATAN BEKERJA SEBAGAI AGEN ASURANSI 
DAN BEKERJA SEBAGAI STAF ATAU MANAGER PERUSAHAAN

Silahkan Anda simak tabel dibawah ini :

APAKAH ADA JENJANG KARIER DALAM BISNIS DI INDUSTRI ASURANSI INI ?

Silahkan Anda menyimaknya sendiri….



PERINGATAN !!!... BISNIS INI DAPAT MENYEBABKAN SERANGAN SUKSES DAN GANGGUAN PENSIUN 
DINI. BILA SUKSES BERLANJUT, SILAHKAN HUBUNGI BANK TERDEKAT UNTUK MENYIMPAN UANG 
ANDA DAN JANGAN LUPA UNTUK BERSEDEKAH YA BRO….

BAGAIMANA MENURUT ANDA SETELAH ANDA MELIHAT TABEL DIATAS? PASTI 
ANDA KAGET MELIHATNYA, YA MEMANG ITULAH PENGASILAN MENJALANI 
BISNIS DI INDUSTRI ASURANSI 

“Nilai Anda saat ini akibat keputusan yang telah Anda ambil di masa lampau, tetapi Nilai 
Anda di masa mendatang akan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini“

Bergabunglah di Bisnis Bersama Prudential untuk masa depan yang PASTI LEBIH BAIK !!!

Salam Success dari kami, See You At The Top...!!!

Betapa sukses itu tidak memandang latarbelakang, usia, umur dll, tetapi kesuksesan 
hidup itu sebenarnya berdasarkan pola pikir dan keberanian kita untuk mencoba 
melakukan hal-hal baru. (Joko Surono atau sebut saja mrsunlive)



Setelah Anda mengetahui Business Opportunity di Prudential Indonesia, Anda akan tahu betapa 
besarnya peluang Anda untuk menjadi Agen Prudential yang sukses, yang memiliki kekayaan 
luar biasa. Dan kiranya Anda masih mantap untuk menjadi Age Prudential, Anda harus 
mempersiapkan diri dan memenuhi syarat jadi agen Prudential agar Anda bisa menjadi Agen 
Prudential Indonesia yang berlisensi AAJI.

Penuhi segala syarat jadi Agen Prudential Indonesia

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku.
2. Foto berwarna ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing – masing sebanyak 3 lembar.
3. Foto copy NPWP Pribadi (jika ada).
4. Foto copy buku rekening bank atas nama pribadi, hanya halaman depan.
5. 2 materai @Rp 6000
6. Mengisi Formulir Aplikasi untuk Agen yang berisi kontrak/perjanjian (2 rangkap)
7. Mengikuti training Fast Start di daerah masing-masing. Umumya di kantor pusat Prudential di 

daerah.
8. Setalah lulus ujian Fast Start, akan mendapatkan kode agen.
9. Daftarkan diri mengikuti ujian AAJI untuk mendapatkan lisensi AAJI.

Selain memenuhi syarat jadi agen Prudential, hal yang perlu dipertimbangkan

1. Pilih leader / atasan yang memang cocok dengan Anda, kenalilah leader Anda sebaik-baiknya, 
karena pengaruh leader, sangat penting untuk kesuksesan Anda di Prudential , dan tidak 
mudah untuk ganti leader Prudential.

2. Part time / over time ? Anda menjadi agen Prudential hanya pada waktu luang saja ? atau Anda 
menjalankan bisnis Prudential ini di waktu lebih Anda ?

3. Rencanakan sejak awal, target Anda, ingin mencapai level tertentu, berapa tahun ?
4. Menurut Anda, bisnis ini hanya untuk mengejar kekayaan, atau memang dari hati paling dalam, 

juga untuk menolong orang lain ?

Empat hal diatas, bisa mengarahkan Anda dalam mencapai tujuan Anda di Prudential, tetapi 
jangan lupa juga, penuhi dulu syarat jadi agen prudential :

Selamat berkarya dan sukses di Prudential
                        Ttd.
(Joko Surono atau sebut saja mrsunlive)
Contax person : Hp :085347895670



Sebelum saya melanjutkan tulisan saya tentang BAGAIMANA BEKERJA MENJADI AGEN 
ASURANSI YANG SUKSES… tentunya kita musti mengenal dulu apa sih yang dimaksud 

Asuransi. 

Dalam tulisan dibawah ini saya beri judul

“Boleh dong…kita dikenalin sama Asuransi”

APA SIH ASURANSI ITU ? MAHKLUK SEPERTI APAKAH DIA ?

Dibawah ini sekilas saya sampaikan tentang pengertian asuransi mungkin akan membantu 
pemahaman kita tentang Asuransi.

Asuransi berasal dari kata assurantie dalam bahasa Belanda, atau assurance dalam bahasa 
perancis, atau assurance/insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung 
sesuatu yang pasti terjadi, sedang Insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau
tidak mungkin terjadi. Sebagian ahli berpendapat, asuransi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
assecurare yang berarti menyakinkan orang.

Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah : at Takaful, atau at Tadhamun yang 
berarti : saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah at-Ta’min, berasal dari 
kata amina, yang berarti aman, tentram, dan tenang. Lawannya adalah al-khouf, yang berarti 
takut dan khawatir. ( al Fayumi, al Misbah al Munir, hlm : 21 ) Dinamakan at Ta’min, karena 
orang yang melakukan transaksi ini (khususnya para peserta ) telah merasa aman dan tidak 
terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dengan adanya transaksi ini.

Adapun asuransi menurut terminologi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 
No.2 Tahun 1992: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana 
pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi 
untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 
yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan”

MENGAPA KITA PERLU ASURANSI ?

Kehidupan manusia pada zaman modern ini sarat dengan beragam macam resiko dan bahaya. 
Dan manusia sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dan dimana dia akan 
meninggal dunia. 

Resiko yang mengancam manusia sangatlah beragam, mulai dari kecelakaan transportasi udara, 
kapal, hingga angkutan darat. Manusia juga menghadapi kecelakaan kerja, kebakaran, 



perampokan, pencurian, terkena penyakit, bahkan kematian itu sendiri. 

Untuk menanggulangi itu semua, manusia berinisiatif untuk membuat suatu transaksi yang bisa 
menjamin diri dan hartanya, yang kemudian dikenal dengan istilah ASURANSI. 

ASURANSI ini termasuk muamalat kontemporer yang belum ada pada zaman nabi 
Muhammad S.A.W. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang hukumnya di dalam Islam 

Selain pertimbangan diatas setelah saya mengkaji  AlQuran…Subhannallah sungguh lengkap Allah SWT 
Tuhan yang maha Bijaksana ini mengatur kehidupan hambanya menjadi lebih baik. Tidak salah kalau Al-
Quran adalah KItab yang berisi firman Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia (huddalinnas). Mungkin 
karena kedangkalan ilmu yang saya miliki saya hanya mampu merangkum 5 faktor utama mengapa kita 
perlu asuransi (menabung) untuk mempersiapkan masa depan kita dan keluarga kita. 

Adapu ke-lima faktor yang menjadi penyebab mengapa kita perlu Asuransi (MENABUNG) itu adalah 
sebagai berikut :. 

1. Ada Kewajiban setahun setelah meninggal
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah 
berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh 
pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali 
atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Q.S Al- Baqarah ayat 240 (QS. 2:240)

2. Demi anak-anak
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka 
anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Q.S A.-Nisaa ayat 9 
(QS:4:9)

3. Demi Masa depan
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri 
memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.S. Al-Hasyr ayat 18 ( 
QS. 59:18 )

4. Menjaga lima sebelum datang yang lima
Hadist Nabi tentang "Lima perkara sebelum lima perkara" artinya adalah supaya kita 
mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik- baiknya, sebelum hilangnya 
kesempatan tersebut, Hadist tersebut diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab al- Mustadrak.

* Lima perkara tersebut adalah :

 Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu - Masa muda hendaklah 
dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan, kesuksesan, dan keberhasilan, 
karena pada masa muda itulah kita masih mempunyai ambisi, keinginan, cita-cita dan 
apa yang ingin kita raih,tapi bukan berarti juga masa tua menjadi penghalang kita untuk 
tetap berusaha mencapai sebuah keinginan itu, tapi memang usaha masa tua akan sangat 
berbeda dengan usaha saat kita masih muda. Maka dari itu masa muda hendaklah diisi 
dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat hingga tidak menyesal di kemudian hari.



 Pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu - Disini kita dianjurkan 
untuk menghargai waktu, agar bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri 
sendiri maupun orang lain. Misalnya, menengok saudara ketika ada kesempatan sebelum 
kesibukan menghampiri kita, hingga tidak sempat lagi untuk sekedar mengunjungi 
kerabat.

 Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu - Hal ini juga anjuran 
agar kita senantiasa waspada pada segala kemungkinan yang sifatnya diluar prediksi
manusia, seperti halnya sakit, tapi bukan berarti sebatas sakit jasmani, tapi juga sakit 
rohani. Maka ketika kita sehat jasmani-rohani, hendaknya kita senantiasa 
mempergukannya untuk hal- hal yang bermanfaat tanpa mengulur-ngulur waktu.

 Pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu - Tak jauh berbeda 
dengan penjelasan di atas, ketika kita di beri kekayaan baik itu berupa materi atau 
lainnya, hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan Cuma di buang-buang sia-
sia hanya untuk hal hal yang tak bermanfaat

 Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu - Kalau yang satu ini merupakan 
cakupan dari empat hal diatas. Semasa kita hidup di dunia apa yang sudah kita lakukan? 
Dan semua akan di pertanggung jawabkan di hadapan allah SWT. sudah banyak kah 
amal baik yang telah di lakukan atau malah sebaliknya ?? Kehidupan harus dijalani 
sesuai tuntutan kemaslahatannya.

5. Menabung untuk ahli waris
Wahai Saad, apabila kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup jaminan hartanya 
adalah lebih baik ketimbang kamu tinggalkannya dalam keadaan serba kekurangan, sehingga 
mereka terpaksa meminta- minta kepada orang terkadang diberi terkadang ditolak (Dialog 
Rasulullah dengan sahabat Saad bin Abi Waqash).

Pentingnya menabung sudah di ajarkan sejak jaman Nabi Yusuf As agar menabung hasil 
panen untuk keperluan 7 tahun lamanya, dll. 

Nabi Muhammad SAW, menyimpan kurma untuk kebutuhan 1 tahun lamanya dan 
meninggalkan warisan untuk mereka yang hidup agar berkecukupan lebih utama dari pada 
meninggalkan mereka dalam kekurangan atau meminta-minta.

Masih di MENGAPA KITA PERLU ASURANSI ?

Ada idiom mengatakan jika kita ikut asuransi maka akhirnya asuransi itu sendirilah yang 

akan selalu menjadi pengikut dan pengawal kita dimana pun adanya kita selama berada 

di dunia ini.

Ada juga yang mengibaratkan Asuransi itu seperti tindakan orang beramal, pahalanya 

akan kembali kepada siapa saja yang beramal dengan berlipat ganda. Tindakan orang 

beramal itu adalah segera melupakan atau tidak memikirkan lagi apa yang telah 

diamalkannya karena amal perbuatan itu pahalanya telah ada yang memperhitungkan 

dengan pengembalian berupa pahala yang dilipatkan. Jadi melalui analog tersebut ketika 



seseorang telah ikut asuransi jangan terlalu difikirkan terus, karena Asuransilah yang akan 

memikirkan kita.

Pembaca yang budiman mungkin pernah mendengar ataupun membaca melalui website, 

internet, telivisi ataupun media masa lainnya, Bagaimana penuturan Ustadz Aswan Faisal, 

Kakak Kandung Ustadz Jefri Al Buchory mengenai ASURANSI. Seperti pengalaman saya yang tiba-tiba 

sakit dan perlu tindakan operasi. Saat itu biayanya lebih dari Rp.20 juta. itu Isteri saya mengingatkan 

"Kita kan punya asuransi." Saya baru teringat  selain asuransi kesehatan, saya juga memiliki asuransi 

pendidikan untuk 3 orang anak saya. Subhannallah…. Ternyata ditengah 

keterbatasan dan ditengah kesedihan, ada asuransi yang membantu dan memberi solusi yaitu asuransi. 

Jadi apabila kita ikut Asuransi  itu tak ubahnya seperti orang beramal. Oleh karena itu setelah ikut 

ASURANSI, seyogyannya jangan terus memikirkannya. Biarkan asuransi yang memikirkan Anda.

Dalam penuturannya  beliau menambahkan bahwa seseorang memiliki ASURANSI bukanlah

untuk menghindari dan terbebas dari MUSIBAH, SAKIT dan KEMATIAN. Melainkan untuk 

mencegah terjadinya resiko yang berdampak pada EKONOMI Keluarga ketika masalah-

masalah itu terjadi. Karena Manusia, memiliki ASURANSI, maupun tidak memiliki 

ASURANSI. Bila Allah berkehendak ia terkena MUSIBAH, SAKIT, bahkan MENINGGAL,

maka TERJADILAH. Jadi ketika dengan kesadaran yang murni dari hati dan fikiran 

yang jernih, kita berani putuskan untuk ikut asuransi adalah pilihan tindakan yang tepat, 

cerdas dan bijaksana . Mengapa demikian ? karena tindakan ini adalah tindakan yang 

cerdas untuk mengalihkan beberapa resiko di atas , agar dampak buruk pada EKONOMI

keluarga dapat ditekan seminim mungkin sehingga keadaan ekonomi/penghasilan keluarga 

selalu tetap terjaga sekalipun kita sebagai kepala keluarga sudah tidak produktif lagi ataupun 

meninggal. Karena tentunya kita tidak ingin meninggalkan ahli waris hidup terlunta-lunta dalam 

kesulitan ekonomi / keuangan.



Nah…setelah sekilas tentang Asuransi dan subtansi kepentingannya telah Anda ketahui, giliran 

sekarang …yang pastinya Anda tunggu-tunggu untuk membaca artikel berikutnya ….yaitu 
KIat-kiat atau TIPS melenggang menjadi seorang Agen Asuransi Yang SUKSES !!!

BAGAIMANA BEKERJA MENJADI AGEN ASURANSI YANG SUKSES

Setelah Anda memenuhi syarat-syarat diatas sebagi Agen Asuransi. Selanjutnya langkah yang 

diperlukan adalah bertindak. Tindakan pertama yang patut Anda lakukan dan upayakan yaitu menata 

pola pikir Anda dengan mempersiapkan fondasi yang kokoh sebelum bertindak agar tercapai hasil yang 

optimal dalam pelaksanaan agar dapat meraih sukses sebagai Agen Asuransi yang berpenghasilan luar 

biasa besar. Fondasi dan Pola Pikir seperti apakah itu ? lebih lanjut Anda bisa menyimak tulisan dibawah 

ini prasarat apa yang dibutuhkan oleh seorang agar dapat menjadi agen asuransi yang sukses.

Diantaranya disebutkan jika seseorang ingin mencapai kesuksesan dalam hidupnya, maka ia adalah 

pribadi yang harus memiliki dan mampu mengedepankan sikap positif, punya impian besar, antusias, 

kerja keras+cerdas, demikian kata-kata atau sugesti umum yang sering kita dengar  dari para ahli 

/motivator ketika menyampaikan kunci-kunci tentang sukses…dan itu semua adalah benar adanya.

Namun demikian dari berbagai macam kunci kesuksesan yang pernah dipublikasikan para ahli kadang 

tidak bisa kita terapkan 100 persen. Saya pribadi percaya kesuksesan itu bersifat sangat personal. Yang 

mungkin bisa kita tiru adalah mungkin cara-cara sistematis, etos, dan standard kerjanya. Tetapi menurut 

saya, kita harus menemukan kunci kesuksesan itu dengan cara yang ada pada diri kita sendiri. Kunci itu 

sebenarnya ada di dalam diri kita, yang kita perlukan adalah cara untuk membuka kotak penyimpannya 

saja.

Kembali kepada judul diatas lalu bagaimana bekerja untuk menjadi agen asuransi supaya bisa mencapai 
sukses . Menurut saya seorang agen asuransi harus memenuhi syarat.

Dan…Syaratnya adalah Ia harus PRIMA; Prima dapat diartikan 
P:(PRODUK),R:(RAJIN),I:(ILMU),M:(MELEK/MELIHAT) & A:(ATURAN)

Penjelasannya sebagai berikut :

1. Hal pertama yang wajib dilakukan agen asuransi Prudential adalah menguasai produk.
2. Rajin menyusun rencana dan melakukan tindakan dengan demikian ia dapat melatih 

dirinya fokus untuk melakukan apa yang terbaik yang dia mampu. Rajin menyusun rencana 

dan melakukan tindakan adalah bagian dari cara melatih diri untuk menyusun sistem 

kerjanya agar lebih produktif sehingga mampu menentukan prioritas terbaik untuk pekerjaan 

dan target pribadinya. Pengertian rajin adalah sesuatu tindakan yang dilakukan secara terus-

menerus  hingga dapat berubah menjadi kebiasaan.  Perilaku rajin harus diupayakan dan 



diusahakan melekat pada kita sebab  Kerajinan adalah pangkal dari semua unsur peletak 

kesuksesan seseorang. 

Contoh : hal yang dilakukan oleh temen kita seorang agen yang sukses sebut saja namanya bu

Ia memiliki cara yang unik dalam membina hubungannya dengan pelanggan (customer). 

secara menyakinkan telah membuat jarak yang dekat dengan pelanggannya. Dia 

mempunyai database dari pelanggan, prospek yang dulu menolak, dan calon 

prospeknya. Setiap hari ulang tahun pelanggannya, perayaan hari keagamaan, 

pernikahan, tahun baru, Budi selalu ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan 

selamat. Bagaimana caranya? Ternyata dalam handphon

Scheluler, yang secara otomatis bisa meng

tertentu dengan dilakukan penyetingan yang tidak terlalu sulit. Sebuah ide yang brilian

.

3. Memiliki sikap suka belajar

yang berkaitan dengan bidang

misalnya minimal Anda sebagai agen harus tahu b

Asuransi Jiwa di dunia ini? Sebagai Agen Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengetahui 

ringkasan sejarahnya secara

Dengan terus bersemangat untuk belajar wawasan anda akan terbuka sehingga mampu melihat 

Prospek dunia asuransi baik 

diusahakan melekat pada kita sebab  Kerajinan adalah pangkal dari semua unsur peletak 

Contoh : hal yang dilakukan oleh temen kita seorang agen yang sukses sebut saja namanya bu

Ia memiliki cara yang unik dalam membina hubungannya dengan pelanggan (customer). 

secara menyakinkan telah membuat jarak yang dekat dengan pelanggannya. Dia 

mempunyai database dari pelanggan, prospek yang dulu menolak, dan calon 

hari ulang tahun pelanggannya, perayaan hari keagamaan, 

pernikahan, tahun baru, Budi selalu ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan 

selamat. Bagaimana caranya? Ternyata dalam handphonnya tertanam aplikasi SMS 

uler, yang secara otomatis bisa mengirim pesan dalam bentuk SMS pada jam, hari 

tertentu dengan dilakukan penyetingan yang tidak terlalu sulit. Sebuah ide yang brilian

suka belajar dan selalu menempa diri untuk belajar mencari ilmu. Terutama ilmu 

yang berkaitan dengan bidang asuransi berikut penjualannya tentunya. Di bidang asuransi 

misalnya minimal Anda sebagai agen harus tahu bagaimana sejarahnya hingga bisa muncul 

Asuransi Jiwa di dunia ini? Sebagai Agen Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengetahui 

ringkasan sejarahnya secara detil. 

Dengan terus bersemangat untuk belajar wawasan anda akan terbuka sehingga mampu melihat 

baik secara global, perekonomian dunia dan Indonesia.

diusahakan melekat pada kita sebab  Kerajinan adalah pangkal dari semua unsur peletak 

Contoh : hal yang dilakukan oleh temen kita seorang agen yang sukses sebut saja namanya budi. 

Ia memiliki cara yang unik dalam membina hubungannya dengan pelanggan (customer). Budi 

secara menyakinkan telah membuat jarak yang dekat dengan pelanggannya. Dia 

mempunyai database dari pelanggan, prospek yang dulu menolak, dan calon 

hari ulang tahun pelanggannya, perayaan hari keagamaan, 

pernikahan, tahun baru, Budi selalu ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan 

nya tertanam aplikasi SMS 

irim pesan dalam bentuk SMS pada jam, hari 

tertentu dengan dilakukan penyetingan yang tidak terlalu sulit. Sebuah ide yang brilian.

dan selalu menempa diri untuk belajar mencari ilmu. Terutama ilmu 

asuransi berikut penjualannya tentunya. Di bidang asuransi 

agaimana sejarahnya hingga bisa muncul 

Asuransi Jiwa di dunia ini? Sebagai Agen Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengetahui 

Dengan terus bersemangat untuk belajar wawasan anda akan terbuka sehingga mampu melihat 



Dari sisi penjualan, seorang agen asuransi harus memahami dulu formula berikut :

TIDAK TAHU + TIDAK MAU = TIDAK MAMPU (GAGAL)
TIDAK TAHU + MAU          = MAMPU (BERHASIL)
TAHU          + TIDAK MAU = TIDAK MAMPU (GAGAL)
TAHU          + MAU          = MAMPU (BERHASIL)

Selanjutnya ia juga harus belajar bagaimana melakukan fact finding dengan baik. Apakah 

itu Fact Finding adalah kunci bagi Anda bisa meningkatkan penjualan. Seorang agen asuransi

yang sukses harus jago dalam melakukan fact finding. Kesuksesan fact finding sangat 

tergantung kepada keterampilan Anda dalam bertanya dan ketelitian Anda dalam menyimak 

informasi dari prospek. Semakin baik fact finding yang Anda lakukan maka semakin besar 

peluang Anda untuk dapat menutup penjualan dengan baik. Contoh kasus : Terkadang calon 

nasabah Anda lebih memilih menabung di deposito dari pada menitipkan uangnya di perusahaan 

asuransi. Apakah mereka salah? Ehm... menurut saya "Tidak Juga". Tugas Anda adalah 

memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menabung di asuransi memberikan keuntungan 

yang lebih bagus. Akan tetapi apakah mereka percaya? Ehm.... "Belum Tentu Juga". Perlu 

sebuah pembanding yang bisa diterima agar calon nasabah Anda bisa membuka pola pikirnya. 

Artinya Anda harus juga belajar bagaimana membuka pola pikir nasabah sehingga dapat 

membuat pertimbangan nalarnya untuk dapat menerima penawaran saudara dan akhirnya ia 

melakukan closing.

Dalam buku the 80/20 Principle: The Secret to Success by Achieving More with Less, Richard 

Kouch mengatakan bahwa kebanyakan dari kita hanya menggunakan 20 persen waktu kita 

dengan baik. Sisa yang 80 persen, biasanya dihabiskan untuk aktivitas yang membuat sedikit 

perbedaan atas kesuksesan kita secara keseluruhan. Tragedi kehidupan manusia terjadi bukan 

karena tidak mempunyai kekuatan yang cukup, tetapi karena gagal menggunakan apa yang 

sebenarnya dimiliki. Kekuatan yang masih tersembunyi itulah yang harus kita bebaskan.

Selain itu seorang agen asuransi juga harus belajar ilmu sabar dan tekun. Dalam menjual 

asuransi jiwa dibutuhkan kesabaran dan diikuti dengan keyakinan. Kesabaran di sini artinya 

adalah Anda harus sabar dengan proses yang akan Anda lalui. Banyak agen asuransi jiwa yang 

gagal dalam hal ini karena kurang kesabaran, ingin yang instan, ingin segera mendapatkan hasil 

Closing, sementara prosesnya belum maksimal.

“Keberhasilan hanyalah milik mereka yang sabar dan tekun melakukan sekalipun prosesnya 

tidak mengenakan”



4. Melek Teknologi.

Hal ini karena Prudential juga menggunakan teknologi untuk memberikan pelayaan 
terbaik. Terutama dengan teknologi internet. Prudential memberikan layanan online 
melalui websitenya. Seorang nasabah bisa mengakses informasi asuransinya melalui 
website. Agen asuransi Prudential yang melek teknologi akan semakin bisa menarik 
nasabah. 
Sebagai seorang Agen Asuransi, Anda harus melakukan promosi (penawaran) kepada orang lain, 
baik yang bersifat langsung (tatap muka), ataupun bersifat tidak langsung (bisa melalui pesan 
singkat, email atau juga BBM - BlacBerry Messenger). BBM mempunyai keuntungan yang lebih 
untuk melakukan promosi. Sekali pencet, maka pesan bisa terkirim ke semua kontak di 
BlackBerry Anda. Proses promosi bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, agen Prudential bisa memanfaatkan internet untuk membantu pemasaran. 
Akan lebih baik jika agen asuransi Prudential mempunyai website pribadi. Ini akan 
meningkatkan kepercayaan nasabah. Website bisa menjadi faktor kali ampuh untuk 
menunjang kesuksesan seorang agen asuransi Prudential. 
Contoh : hal yang dilakukan oleh temen kita seorang agen yang sukses sebut saja namanya budi. 
Ia memiliki cara yang unik dalam membina hubungannya dengan pelanggan (customer).
Kedekatan dengan pelanggan yang menurut saya unik adalah Budi tidak memposisikan dirinya 
sebagai wakil dari perusahaan. Dia lebih memposisikan dirinya adalah seperti pelanggannya.Ia 
buka website dan menulis, dia mempunyai situs blog pribadi yang berisi tulisan-tulisannya 
tentang perencanaan keuangan, nilai-nilai keluarga dan tulisan-tulisan lain yang sifatnya ringan 
dan sedikit ada hubungannya dengan profesinya.
Dengan menggunakan template Broadcast BBM ini, Anda bisa langsung menggunakannya 
untuk melakukan promosi produk Asuransi Anda. Dengan sekali pencet, pesan akan terkirim ke 
ribuan kontak di BlackBerry Anda.

5. Dan tips terakhir adalah seorang agen asuransi sekelas asuransi Prudential harus mengikuti 

sistem kerja perusahaan. Prudential merupakan perusahaan bonafid. Mempunyai sistem kerja 

yang pasti. Dan akan mendukung kesuksesan seorang agen Prudential. Karena kesuksesan 

seorang agen, juga merupakan kesuksesan Prudential. Sistem kerja Prudential akan 

meningkatkan kinerja seorang agen. Otomatis hasilnya juga meningkat. Jadi, jika Anda ingin 

menjadi agen asuransi Prudential yang sukses, patuhilah sistem kerja yang ada. 

Karakter Bisnis Prudential yang luar biasa plus SISTEM Bisnis yang luar biasa akan 
menjamin kesuksesan Anda !

“Nilai Anda saat ini akibat keputusan yang telah Anda ambil di masa lampau, tetapi 
Nilai Anda di masa mendatang akan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini“

Demikianlah tips sederhana untuk sukses menjadi agen asuransi Prudential. Semoga bermanfaat 

bagi yang ingin meniti karir sebagai agen asuransi. (Salam Luar Biasa dan Penuh Berkah untuk 

Anda dari Joko Surono/mrsunlive contax person HP. 085347895670)



LANGKAH DEMI LANGKAH MERAIH JENJANG SUKSES YANG DAPAT 

DILAKUKAN OLEH SEORANG AGEN ASURANSI.

Contoh ilustrasi dibawah ini akan membantu pemahaman kita bagaimana urutan 

langkah sukses yang dapat dilakukan oleh seorang Agen Asuransi.

Bapak ALI Joint pada awal Tahun 2013 start sebagai Agent pada tahun pertama. 
Agent Ali masih dalam tahap belajar dan akan dibimbing langsung oleh seorang 
Leader yang berpengalaman dan dibimbing melalui sistem pelatihan Training 
Prudential. Sebagai seorang Agent, Agent Ali tidak ada kewajiban target API tertentu, 
tetapi Agent Ali memutuskan ingin mencapai income besar maka Agent Ali mengikuti 
Step By Step Sistem dan Jenjang Karir sesuai Sistem Bisnis Prudential. Step pertama 
yang harus dilakukan Agent Ali adalah melakukan

FORMULA SUKSES AGEN 150 Juta API (Annual Premium Income).
Omzet 150 Juta API ( Formula Sukses 150 Juta API ) adalah Anak Tangga Pertama 
untuk dapat mencapai jabatan tertinggi yaitu Agency Manager dengan Income Rp 100 
Juta/Bulan

Caranya sangat gampang dan mudah, Agent Ali mengajak orang untuk menabung di 
rekening ini dengan cara bercerita Program Rekening 3 in 1 Plus ini kepada teman-
teman dekatnya Agent Ali sebelum bercerita sebaiknya Agent Ali mempersiapkan 
dahulu daftar nama-nama temannya Agent Ali yang akan ditawarkan Program sebagus 
ini, hal ini agar Agent Ali dapat terarah dalam bekerjanya
Dalam 1 Hari Agent Ali harus bercerita Rekening 3 In 1 Plus @ selama 15 menit ke 2 
orang temannya,
Dalam 1 Minggu 5 hari kerja, Agent Ali sudah cerita total ke 10 orang,
Dalam 1 Tahun hanya 40 Minggu cerita dikali 10 orang maka Agent Ali sudah bercerita 
total ke 400 orang temannya dalam hal ini tentu nya bisa saja teman dekatnya, teman 
bermainnya, teman kantornya, teman di tempat beribadahnya dll.



  
Misalkan dari sekian banyak orang yang ditawarkan yang mau hanya 10%. Artinya dari 
400 orang tersebut ada 90% yang tidak mau dengan segala alasan yang artinya 
menolak tidak mau ambil Program ini dan hanya ada 10% (40 nasabah) yang mau 
membuka Rekening 3 In 1 Plus dengan Agent Ali. Ke 40 Nasabah menabung rata-rata 
hanya @ Premi Rp 500ribu/bln. Uang Rp. 500 Ribu ini dikalikan setahun ( Rumus API 
disetahunkan berarti 6 jt ) kemudian kita pecah menjadi dua dimana :
Pertama : untuk unsur Proteksi Kesehatan, Proteksi Asuransi Jiwa, Proteksi Sakit 
Kritis, Proteksi Bebas Premi dll untuk Nasabahnya sebanyak Rp. 333.333 atau 4 Jt 
apabila disetahunkan dan,
Kedua : untuk unsur Tabungan Investasi Nasabahnya sebesar Rp. 166.667 atau 2 Jt 
apabila disetahunkan. 

Dan kemudian di akhir tahun 2013 artinya Agent Ali telah mengantongi omset = 40 
Nasabah X 4 Juta API = 160 Juta API. Kita bulatkan ke angka API 150 Juta API untuk 
memudahkan perhitungannya.

Perhitungan simple nya Income Agent Ali pada saat akhir Tahun 2013 adalah API 
Pribadi Agent Ali : Rp 150,000,000

Pada saat akhir tahun Agent Ali sudah mendapatkan Income sebesar Rp. 3.750.000 setiap
bulannya dan mendapatkan Bonus Akhir tahun sebesar 12% dari Omzet penjualan selama 
setahun yang diberikan setiap 4 bulan sekali yang akan ditransfer ke rekening pribadi Agent Ali 
sebesar Omzet 150 Jt API X 12% = Rp. 18.000.000 dan kalo dibagi 12 bulan berarti Rp. 
1500.000 dan sama artinya Income Agen Ali setiap Bulannya adalahRp. 3.750.000 + Rp. 
1.500.000 = Rp. 5.000.000 setiap bulannya sesuai Sistem dan Jenjang Karier yang di Janjikan.
Seorang Agent berhak memperoleh total income yang hampir sama dgn total omset API yg 
dicapai (99% X API) Apabila misalkan seorang Agent dalam 1 tahun memperoleh API 400 
Juta, maka seorang agent tersebut sama artinya sudah memiliki cadangan tabungan hampir 
Rp 400 Juta. Di mana apabila agent menyicil rumah senilai Rp 400 Juta maka akan lunas 
dalam hanya 5 tahun saja.

Note:

Komisi diberikan setiap periode, bonus di berikan 4 bulan sekali. Ketika nasabah disetujui, 



Agent langsung mendapatkan komisi yang keluar per 2 minggu sekali (tanggal 5 atau tanggal 
20). Jika nasabah menabung tahunan maka komisi diberikan total setahun, jika menabung 
semesteran maka komisi diberikan per 6 bulan, jika menabung triwulan maka komisi diberikan
per 3 bulan, jika menabung bulanan maka komisi diberikan perbulan.

JENJANG KARIR DI TAHUN KE-2 SEBAGAI AUM (Asociate Unit Manager)

Asociate unit manager ( AUM ) adalah tahapan crusial di mana AUM Ali sedang dilatih secara 
intensif untuk menjadi Seorang Calon Leader Besar atau CALON UM (Unit Manager) untuk 
tahun berikutnya. Kualitas pelatihan para AUM lebih tinggi dibandingkan pelatihan Agent. AUM 
diberikan banyak bekal berupa Materi Pelatihan dan Skills yang akan sangat berguna untuk 
kelangsungan Bisnis Prudential AUM Ali di masa depan akan mulai belajar mandiri dalam 
Prospecting harus mulai bisa Merekrut Agent Baru & Membimbing Anggota Team Barunya, 
tetapi tetap masih dalam pengawasan Leader Senior di atasnya.
Untuk syarat mencapai Posisi UNIT MANAGER tahun berikutnya, seorang AUM harus 
memenuhi kriteria :

API Pribadi AUM minimal Rp 180 Juta API dan Memiliki 4 agent dengan masing - masing 
memiliki Penjualan Omzet Pribadi minimal @ Rp 30 Juta API dengan Total API Group ( API 
Pribadi AUM + 4 orang API Team Agent ) minimal Rp 300 Juta API dan dengan Persistensi / 
Performance Nasabah Tahun Sebelumnya 90%

bekerja menggunakan FORMULA SUKSES 180 Juta API seperti tahun sebelumnya. Di akhir 
tahun 2014, AUM Ali ternyata berhasil mendapatkan Omzet = 180 Juta API. AUM Ali memiliki 
4 Anggota Team yang sudah Omzet Produksi masing-masing Rp 30 Juta API. dan Persistensi 
90 % Maka AUM Ali dinyatakan sudah QUALIFY untuk naik ke posisi UNIT MANAGER



Reward :

Apabila AUM Ali mendapatkan Omzet 180 Jt API nya sampai batas waktu January 2014 s/d 
Mei 2014 maka AUM Ali mendapatkan reward satu paket perjalanan ke Bali - Lombok selama 
3 hari 2 malam dengan menggunakan Pesawat Garuda Airline, Hotel berbintang 5 yang 
berada di Bali, semua biaya ditanggung dikarenakan AUM Ali sudah berprestasi dan bekerja 
keras mendapatkan omzet nya tidak sampai akhir tahun 2014

Keterangan :

Komisi + Bonus Agent 2013 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn
(komisi dari produksi Agent Ali tahun 2013 yang lalu)
Komisi + Bonus AUM 2014 = 42% X Rp 180 Juta API = Rp 75,600,000 /thn
(komisi dari produksi AUM Ali tahun 2014 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) AUM ke Agent = 3% X Rp 150 Juta API = Rp 4,500,000 /thn
Total income AUM Jhon pada akhir 2014 adalah sebesar Rp 143,100,000/thn atau sekitar Rp 
11 Jutaan perbulan

Note :
Bonus OR diberikan pada tahun berjalan ketika seorang pebisnis sudah memiliki anggota tim 
baru dan berproduksi. Bonus OR akan semakin tinggi sesuai posisi jabatan pebisnis.

JENJANG KARIR PADA TAHUN KE-3 SEBAGAI UM (Unit Manager)

Seorang Unit Manager (UM) adalah tahap aman pertama dalam sistem Bisnis Prudential di mana 
seorang UM diibaratkan adalah seorang Owner Bisnis yang telah berhasil membuka sebuah toko kecil 
milik sendiri. Saat ini seorang UM Ali sudah diberikan hak dan kewajiban untuk turun tangan 100% 
incharge terhadap kelangsungan Bisnis barunya tersebut. Leader Senior pada tahun ini hanya 
memantau saja. Kendali penuh Bisnis berada di tangan UM Ali.

Pelatihan untuk para Unit Manager akan lebih tinggi kualitasnya dibandingkan pada saat AUM atau 
Agent, di mana UM Ali akan menerima Skill Pelatihan bertaraf Internasional dan materi-materi yang 
lebih Advanced agar lebih sesuai untuk bekal Bisnis di masa depan.



Untuk mencapai posisi berikutnya yaitu Senior Unit Manager (SUM), maka UM Ali harus memenuhi 
kriteria sbb :

Untuk itu UM Ali memakai strategi ‘WORK GROUP’ di mana API yang dihasilkan adalah 
gabungan berimbang antara API Pribadi dan API anggota tim nya, dan pada akhir tahun 2015 di 
capai hasil sbb :

UM Ali API Pribadi Rp 150,000,000 Juta API
Ada 2 AUM dari unit UM Ali yang berhasil capai target naik UM @300 Juta ( Group UM ) API 
= Rp 600 Juta API ( Total Group )
Produksi Agent lama (2013) + Agent baru (2014) menghasilkan total API Rp 150,000,000
Total API Grop UM Ali adalah Rp 900,000,000
UM Ali sudah QUALIFY untuk naik posisi ke Promosi SUM di tahun 2015

Perhitungan income UM Ali akhir 2015

Keterangan :
Komisi + Bonus AUM 2013 = 42% X Rp 180 Juta APi = Rp 75,600,000 /thn
(komisi dari produksi AUM Ali tahun 2013 yang lalu)
Komisi + Bonus UM 2014 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn
(komisi dari produksi UM Ali tahun 2014 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) UM ke Agent = 12% X Rp 900 Juta API = Rp 108,000,000 /thn



JENJANG KARIR PADA TAHUN KE-4 SEBAGAI SUM ( Senior Unit Manager)

Seorang Senior Unit Manager ( SUM ) adalah tahap berikutnya dalam Sistem Bisnis Prudential 
di mana seorang SUM sudah memiliki para Unit Manager (UM) di dalam tim nya. SUM Ali 
bertanggung jawab atas memantau kinerja para UM di bawah Supervisinya dan sekaligus 
SUM Ali harus membangun kekuatan dari para AUM dan Agent yang berada di bawahnya agar 
kelak mereka juga bisa sukses naik menjadi Unit Manager berikutnya.
Untuk mencapai posisi berikutnya yaitu Agency Manager ( AM ), maka SUM Ali harus 
memenuhi kriteria sbb :

Untuk itu UM Ali memakai strategi "WORK GROUP" di mana API yang dihasilkan 
adalah gabungan berimbang antara API Pribadi dan API Anggota Team nya, dan pada 
akhir tahun 2015 di capai hasil sbb :

SUM Ali memiliki API Pribadi Rp 150,000,000 ( Biasanya seorang SUM sudah tidak 
Full beraktifitas mencari New Case tetapi API New Cases biasanya di dapat dari 
Repeat Order Nasabah lamanya, & dari Existing Client atau Referensi - referensi ), 
Ada 2 AUM dari unit SUM Ali yang berhasil capai target naik Group UM @ Rp 300 Juta 
API = Rp 600 Juta API, Ada 2 UM berhasil capai target naik Group SUM @Rp 900 
Juta = Rp 1,8 Milliar API, Produksi Agent lama (2013-2014) + Agent baru (2015) 
menghasilkan total API Rp 150,000,000
   

Total API Grop SUM Ali adalah Rp 2,700,000,000 SUM Ali sudah QUALIFY untuk naik 
Promosi ke posisi Agency Manager ( AM ) di tahun 2017



Perhitungan income SUM Ali akhir 2016

Keterangan :
Komisi + Bonus UM 2014 = 42% X Rp 150 Juta APi = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari produksi 
UM Ali tahun 2014 yang lalu)
Komisi + Bonus SUM 2015 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari 
produksi SUM Jhon tahun 2015 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) SUM ke Agent = 21% X Rp 900 Juta API = Rp 189,000,000 /thn
Bonus OVERRIDING (OR) SUM ke UM = 9% X Rp 1,8 Milliar API = Rp 162,000,000 /thn

Total income SUM Ali pada akhir 2015 adalah sebesar Rp 477,000,000/thn atau sekitar Rp 40 
Juta perbulan

Note:
Seorang SUM Ali mendapatkan Fasilitas seorang UM Plus mendapatkan fasilitas INVESTASI 
DANA PENSIUN gratis dari Prudential berupa Long Term Incentive ( LTI ). 
Dana investasi tersebut nilainya sangat besar (sudah ada pebisnis yang memiliki dana pensiun 
sekian Milliar Rupiah). Dana pensiun LTI ini kelak boleh ditarik sebagian atau seluruhnya oleh 
Bapak Ali minimal setelah di atas 5 tahun kemudian. Artinya seorang Pebisnis di Prudential 
DIJAMIN akan Hidup Sejahtera di Masa Pensiun walaupun ia sebenarnya tidak pernah 
membuka Rekening Dana Pensiun. Prudential lah yang telah beritikad luar biasa memberikan 
fasilitas LTI ini untuk para pebisnisnya.



JENJANG KARIR PADA TAHUN KE-5 SEBAGAI AM (Agency Manager)

Seorang Agency Manager (AM) adalah tahap Aman Tertinggi dalam Sistem Bisnis Prudential
di mana seorang AM merupakan posisi Ekslusif di Sistem Bisnis Prudential. Seorang AM Ali 
memiliki group yang besar jumlahnya, di atas ratusan bahkan sampai ribuan agent. Tugas AM 
Ali lebih kepada pengembangan kineja Group Manager di bawah Supervisinya, sambil terus 
membangun kekuatan baru dari para Agent - AUM yang akan kelak naik promosi menjadi UM 
tahun berikutnya.Seorang AM tidak ada target untuk tahun berikutnya. Fokus seorang AM 
adalah menciptakan banyak AM baru berikutnya. Sesuai sistem bisnis Prudential, maka pada 
akhir tahun 2017 Produksi Group AM Ali akan sbb :

Perhitungan income AM Ali akhir 2017

Keterangan :

Komisi + Bonus SUM 2015 = 42% X Rp 150 Juta APi = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari 
produksi SUM Ali tahun 2015 yang lalu)
Komisi + Bonus AM 2016 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari 
produksi AM Ali tahun 2016 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) AM ke Agent = 30% X Rp 900 Juta API = Rp 270,000,000 
/thn
Bonus OVERRIDING (OR) AM ke UM = 21% X Rp 1,8 Milliar API = Rp 378,000,000 



/thn
Bonus OVERRIDING (OR) AM ke SUM = 12% X Rp 5,4 Milliar API = Rp 648,000,000 
/thn
Total income AM Ali pada akhir 2017 adalah sebesar Rp 1,422,000,000/thn atau 
sekitar Rp 120 Juta perbulan

Note:

Seorang AM Ali yang telah memiliki Income di atas Rp 1,000,000,000 /thn sudah tergolong 
sebagai seorang Milliarder. Seorang AM Ali juga memiliki fasilitas yang luar biasa yaitu 
JAMINAN KELANGSUNGAN BISNIS, di mana kerajaan bisnis yang telah ia bangun selama 
ini tidak akan hilang sia-sia apabila seorang AM telah mengalami Cacat Tetap Total atau 
Meninggal Dunia.

Contoh Konkrit di Dunia Bisnis Konvensional, seorang Bapak Direktur dengan gaji Rp 
50 Juta/bln apabila si Direktur mengalami Kondisi Cacat Tetap atau Meninggal Dunia 
maka pendapatan Direktur TIDAK BISA diwariskan lagi kepada anak atau istinya 
karena pihak Perusahaan akan mencari pengganti Direktur yang baru.

Berbeda sekali dengan Sistem Bisnis di Prudential. Ahli waris AM Ali yaitu istri atau 
anak yang akan melanjutkan bisnis AM Ali dan menerima income AM Ali.

:: Ekstra Royalti Seumur Hidup ::

Apabila kelak AM Ali telah memiliki AM - AM Baru berada di bawah Supervisinya maka AM 
Ali disebut sebagai SAM Ali (Senior Agency Manager), sebutan SAM adalah pertanda bahwa si 
AM sudah memiliki minimal ada 1 AM di bawah Supervisinya.

Seorang SAM memiliki fasilitas tambahan baru yaitu LIFE TIME ROYALTY AM on AM. 
Misalkan dalam beberapa tahun kemudian SAM Ali sudah memiliki 4 AM Direct dan ada total 
4 AM Indirect dan setiap AM tersebut misalkan berproduksi dengan Omzet 8,1 M API Group, 
maka SAM Ali akan mendapatkan EXTRA INCOME berbentuk royalti sbb :

Royalti SAM ke AM Direct = 6%
Royalti SAM ke AM Indirect = 4%



Royalti dari 4 AM Direct = 6% X (4 X Rp 8,1 M API) = Rp 1,944,000.000 /thn
Royalti dari 4 AM Indirect = 4% X (4 X Rp 8,1 M API) = Rp 1,296,000.000 /thn
Total Royalti untuk SAM Jhon = Rp 3,240,000,000 /thn

Dimana income Royalti AM on AM tersebut masih belum termasuk income rutin SAM Ali dari 
kinerja API Pribadinya - API Agent - API AUM - API UM - API SUM yang berada dalam 
supervisinya.

Income SAM Ali pastinya akan sangat Fantastis !
Anda mungkin saja adalah Bapak Ali yang berikutnya yang akan mencoba dengan Sistem 
Bisnis Asuransi ini.

Karakter Bisnis Prudential yang luar biasa plus SISTEM Bisnis yang luar biasa akan menjamin 
kesuksesan Anda !

“Nilai Anda saat ini akibat keputusan yang telah Anda ambil di masa lampau, tetapi Nilai 
Anda di masa mendatang akan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini“

Bergabunglah di Bisnis Bersama Prudential untuk masa depan yang PASTI LEBIH BAIK !!!

. (Salam Luar Biasa dan Penuh Berkah untuk Anda dari Joko Surono/mrsunlive contax person HP. 
085347895670)



BAGAIMANA MENYINGKAPI KATA “TIDAK “DARI PROSPEK MENJADI 
SESUATU BAGI PROSPEK YANG BERAKHIR DENGAN CLOSING “YA”

Menjadi agen asuransi, selain mengetahui produk, juga hendaknya mengetahui Teknik Handling 
Objection. 

Teknik Handling Objection adalah teknik untuk mengatasi keberatan saat berhadapan dengan 
nasabah.

Dan saya sarankan Anda tidak menggunakannya kalau tidak serius bergerak dalam bisnis di 
industri asuransi ini karena teknik di bawah ini apabila dilakukan dapat menyebabkan peluang 
Agen untuk closing case makin besar.

Teknik Handling Objection

Diambil dari halaman Facebook, berikut ini 37 kasus yang umum terjadi.

UNGKAPAN YG SERING DIJUMPAI KETIKA PROSPEK

1. SAYA PIKIR-PIKIR DULU 

a. Pak Prospek…. Saya setuju kalau Bapak pikir-pikir dulu, kalau saya mau beli sesuatu yang 
besar, saya pasti juga mikir-mikir dulu. Tapi waktu Bapak sedang pikir-pikir, perusahaan 
kami juga sedang pikir-pikir juga, apakah bisa terima Bapak sebagai nasabah atau tidak. Nah, 
sambil Bapak pikir-pikir, alangkah baiknya bila Bapak juga beri kesempatan kepada 
perusahaan kami untuk menilai, apakah Bapak memenuhi syarat untuk buka tabungan ini. 
Karena orang yang mau saja hanya punya kans 25% saja seperti yang saya jelaskan 
dipresentasi awal

1.Mau, ada uang, tapi tidak sehat, tidak bisa.

2 Mau, sehat, tapi tidak mampu juga nggak bisa.

3. mau tapi tidak sehat dan tidak mampu,juga nggak bisa.

4. Hanya pada saat mau, sehat dan mampu saja bisa buka). Jadi boleh saya tanya kondisi 
kesehatan Bapak saat ini? (mulai keluarkan SPAJ & siap seolah-olah mau mengisi SPAJ).

b. Pak Prospek…. Saya setuju kalau Bapak pikir-pikir dulu, kalau saya mau beli sesuatu yang 
besar, saya pasti juga mikir-mikir dulu. Tapi boleh saya tahu, kira-kira apa yang Bapak 
Pikirkan? Apakah programnya terlalu bagus? Atau apa? Mumpung saya ada disini. Jadi saya 
bisa menjawab apa yang Bapak perlu pikirkan. Karena untuk menjelaskan program ini saya 
telah dilatih beberapa bulan dan harus ikut ujian juga. Bagaimana Pak?

2. SAYA MAU TANYA KPD ISTRI SAYA DULU

a. Pak, bila Bapak ingin membelikan kado kejutan untuk istri Bapak, apakah Bapak harus minta 
pendapat istri Bapak? Program tabungan ini adalah hadiah kejutan yang paling indah dari 
seorang suami kepada istrinya, karena ini wujud nyata cinta kasih suami kepada istri. Itulah 



disebut juga Wife Insurance. Apakah Bapak mau menghilangkan unsur kejutan dalam hadiah 
ini?

b. Pak Prospek, saya sangat setuju dengan rencana Bapak. Tapi seandainya Ibu setuju dengan 
proposal tabungan ini, apakah ini berarti Bapak langsung OK juga kan? ( lihat reaksinya, jika dia 
masih ragu-ragu, berarti apa yang dikatakan adalah alasan penolakan halus. Cari tahu lagi 
apakah ada yang belum dimengerti). Jika dia mantap, tapi tetap harus tanya istri dulu, maka 
lanjutkan ke ”d”.

c. Pak Prospek, saya sangat setuju dengan rencana Bapak menanyakan istri dulu. Nah, boleh 
saya tahu, kira-kira apa yang ingin Bapak tanyakan dengan istri?

d. Saya setuju dengan Bapak. Kita harus tanya sama ibu dulu. Nah, boleh nggak saya bertemu 
dengan istri bapak untuk menjelaskannya. Jika beliau ada yang kurang jelas, bisa langsung 
menanyakan kepada saya. Karena untuk menjelaskan program ini dengan lugas, saya dilatih 
beberapa bulan.

3. JANGAN SEKARANG TUNDA DULU

Pak boleh saya tahu bapak mau menunda berapa lama? Seminggu? Sebulan? 2 Bulan? 
Penundaan itu harganya mahal sekali harganya. Mengapa? Karena:

Ada 4 kategori calon nasabah Prudential.

Pertama, orang ini sehat, tidak pernah di rawat di RS, tetapi tidak ada uang yang bisa ditabung, 
nasabah ini tidak bisa diterima oleh Prudential.

Kedua, orang ini banyak uang yang bisa ditabung, tetapi tidak sehat, sudah kena diabetes, ini 
pasti juga ditolak Prudential.

Ketiga, orang ini sudah tidak sehat, sudah kena diabetes, dan tidak punya uang untuk ditabung, 
ini jelas-jelas akan ditolak Prudential.

Keempat, nasabah sehat dan ada sisa uang yang ditabung. Nah, ini baru bisa diterima 
Prudential. Tapi Pak, apakah kita dapat menjamin kalau kita akan terus dalam kategori ke empat 
ini? Sewaktu-waktu kondisi kita bisa pindah ke kategori 1, 2, atau 3. Mumpung kita mungkin 
sekarang masih ada di kategori 4, saat inilah yang paling tepat membuka acccount ini.

4. SAYA TDK PERCAYA ASURANSI

Boleh saya tahu Pak kenapa Bapak tidak percaya Asuransi?

Misalnya jawabannya adalah: Pernah tidak bayar Klaim

Boleh saya tahu duduk perkaranya kenapa klaim tersebut tidak dibayar? (Dengar dengan seksama 
apakah itu pengalaman pribadi atau hanya dengar dari cerita orang lain).

Pak, pada umumnya ada 3 kemungkinan besar mengapa suatu klaim tidak dibayar:

a. Perusahaan Asuransi nakal
b. Agen nakal



c. Nasabah nakal

Tapi, jika semua asuransi tidak bagus, termasuk Prudential, tentu semua sudah bangkrut dan dari dulu 
sudah ditinggalin nasabahnya. Nah, apakah Bapak percaya Prudential tidak akan bayar klaim jika 
nasabah tidak ada salah? Tentu tidak kan? Nah, umumnya masalah timbul di nomor 2 dan 3. Saya yakin 
Bapak pasti bukan tipe no. 3. Dan saya juga sangat yakin saya bukan tipe no. 2. Mengenai hal ini, Bapak 
bisa cek nanti bagaimana saya menjawab pertanyaan dan menangani case ini. Nah, apa lagi yang 
membuat Bapak tidak percaya klaim tidak dibayar?

5. SAYA KAPOK DENGAN ASURANSI

Boleh saya tahu duduk perkaranya kenapa Bapak kapok dengan asuransi? (Dengar dengan seksama 
apakah itu pengalaman pribadi atau hanya dengar dari cerita orang lain.) Saya sangat memahami 
perasaan Bapak. Tapi, ada satu certa yang ingin saya share dengan Bapak: Istri Teman saya meninggal 
gara-gara dokter teledor meninggalkan gunting di dalam perutnya sehingga infeksi dan meninggal. 
Walaupun ada pengalaman begitu, tidak membuat teman saya tersebut tidak percaya dengan dokter 
lagi.karena beliau percaya itu hanya keterodoran satu dokter dari ribuan dokter yang baik. Nah, begitu 
juga dengan orang ikut asuransi. Ada pengalaman buruk dg asuransi A, bukan berarti semua asuransi 
lain jelek. Betul kan Pak?

6. SAYA TDK BUTUH ASURANSI

Memang Pak, kita semua pada dasarnya tidak butuh asuransi. Saya juga tidak butuh, Hanya maaf Pak, 
untuk orang-orang yang terpaksa menginap di RS karena Stroke, kanker, kena serangan jantung, 
merekalah sebenarnya yang membutuhkan asuransi. Cuma dalam kondisi seperti begitu, sudah 
terlambat!! Prudential tidak bakalan mau terima lagi, maupun asuransi lainnya. Apakah kita mau 
tunggu sampai kondisi seperti begitu baru mau buka asuransi??

7. BUDGET SAYA TDK CUKUP

Jika cuma alasan tidak mau ambil : Pak, untuk menabung, seyogyanya kita tidak menunggu sampai kita 
punya sisa uang. Menabung adalah satu sikap kita dalam membuat prioritas, dengan membedakan 
alokasi dana untuk kebutuhan-kebutuhan atau untuk keinginan-keinginan. Asuransi merupakan 
Kebutuhan yang harus kita utamakan. Untuk itu, jika kita harus melakukan prioritas, maka kita harus 
kurangi jatah kita untuk memenuhi keinginan-keinginan misalnya jalan-jalan akhir pekan atau makan 
luar bersama keluarga. Atau membeli baju bagus tapi belum sangat dibutuhkan. Dengan cara begitulah, 
kita bisa menciptakan alokasi tabungan kita sehingga saya yakin Bapak pasti bisa menabung mulai dari 
sekarang.

Jika benar-benar tidak punya : Pak oke dech kalau begitu, saya bisa pahami kondisi bapak sekarang. 
Tapi ngomong-ngomong, ada enggak teman/saudara bapak yang bisa direkomendasikan kepada saya? 
Karena Pak, mungkin saat saudara atau teman kita sakit, kita tidak bisa membantu dalam bentuk uang, 
tapi mungkin dengan rekomendasi Bapak, maka mereka akan mempunyai rekening yang sangat bagus 
ini.

8. BAGAIMANA KALAU SAYA DI PHK

Pak, kalau kita menabung masih kurang dari 2 tahun, kita bisa turunkan nilai premi.Tentu, maanfaat 
proteksi juga ikut terkurangi sementara. Nanti kalau kondisi sudah membaik, kita bisa minta premi dan 
manfaat polis dipulihkan kembali semula dengan syarat kesehatan kita masih baik dan berdasarkan 
usia saat itu. Apabila polis sudah berjalan lebih dari 2 tahun, kita bisa minta cuti menabung/premi. Nah, 



sepanjang dalam rekening tersebut masih ada dana dan cukup untuk bayar biaya asuransi dan 
administrasi bulanan selanjutnya, maka manfaat proteksi tetap berjalan. Tapi saya sangat yakin orang 
seperti Bapak pasti tidak akan di PHK. Jika benar-benar terjadipun, saya sangat yakin bapak akan cepat 
mendapat pekerjaan yang baru lagi.Betulkan Pak?

9. SAYA TDK TERTARIK

Pak, mungkin Bapak tidak tertarik dengan asuransi jiwa, dan memang saya agak jarang bertemu dengan 
orang Indonesia yang langsung tertarik dengan asuransi. Tapi saya yakin Bapak pasti tertarik untuk 
memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak Bapak, dan memberikan penghasilan untuk Bapak 
dan keluarga dimasa yang akan datang. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin saya bahas dengan Bapak 
mengapa dan bagaimana asuransi bisa berikan.

10. SAYA SDH PUNYA BANYAK ASURANSI

Hebat pak. Jarang sekali saya bertemu dengan orang yang sudah demikian insurance minded. Tapi, 
ngomong-ngomong, apakah Bapak pernah cek dengan teliti, asuransi apa saja yang telah Bapak miliki? 
Apakah sudah seimbang dan lengkap belum? Apakah sudah ada program kena kondisi kritis, setelah 
diberikan uang untuk berobat, juga ditabungkanlagi sampai usia tertentu?

Soalnya, jika belum lengkap dan belum seimbang, malah jadi persoalan. Misalnya seseorang 
mempunyai polis, tapi kebanyakan adalah life semua. Jika beliau sial kena kondisi kritis, polis-polis 
tersebut masih belum berguna. Sedangkan dana cadangan tunai malah tersedot untuk biayai 
pengobatan kondisi kritis. Sehingga pembayaran premi mungkin jadi terbengkalai bahkan bisa jadi 
lapse. Apabila orang tersebut sampai meninggal, polis-polis yang lapse tersebut sudah tidak bisa di 
klaim lagi. Inikan tragis sekali, kan? Jadi, boleh nggak saya bantu untuk mendata asuransi apa saja yang 
Bapak miliki? (Biarkan prospek menyebutkan asuransi-asuransi yang dia punya).

11. SAYA ORANG BERIMAN TUHAN AKAN JAGA SAYA

Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Memang Iman kita harus digantungkan kepada Tuhan. Tapi 
Bapak setujukan ada bagian yang kita serahkan ke Tuhan, ada juga yang harus kita lakukan? Itulah 
sebabnya, mengapa pagar rumah dan pintu kita tetap harus dikunci setiap hari kan saat kita keluar 
rumah? Kalau kita tidak tutup dan kunci, malah kita mengundang pencuri masuk. Akankah kita bisa 
tenang berpergian jika kita biarkan pintu rumah kita terbuka lebar dan minta tolong Tuhan yang jaga? 
Tentu tidak. Itulah sama dengan asuransi. Kita ingin menjalankan hidup dengan tenang bersama 
keluarga, maka kita perlu proteksi masa depan orang-orang yang paling kita cintai. Jangan sampai 
masa depan orang tercinta kita tercuri hanya karena kelalaian dan keteledoran kita. Karena kita orang 
beriman maka kita harus bijaksana mengelola berkat/rejeki, mana yang harus diprioritaskan untuk hari 
ini dan mana yang untuk masa depan orang-orang tercinta yang Tuhan titipkan kepada kita. Betul 
nggak Pak?

12. BAGAIMAN KALAU SUATU HARI PRUDENTIAL BANGKRUT

Secara teorotis,bisa saja terjadi. Tapi masalahnya sebesar besar kemungkinan itu ? Hal yang sama 
seperti kita sendiri. Sekarang apakah ada jaminan perusahaan yang kita kelola sendiri pasti berdiri 
misalnya 10 th lagi ? Apakah ada kemungkinan suatu saat kita mengalami musibah yang sangat diluar 
kemampuan kita terjadi ? Pasti mungkin saja. Tapi fakta membuktikan bahwa Prudential tetap 
bertahan dan berdiri selama kurang lebih 165 th dan sudah melewati 2 kali perang dunia, sekarang 
masih tetap berjaya dijajaran lembaga keuangan terbaik di dunia. Dan juga terbukti ketika PRUDENTIAL 
dituntut Pailit di th. 2004, kantor pusat kami turun tangan( kasih lihat potongan iklan koran di Bisnis 



Indonesia) dan menjamin uang nasabah serta menjamin segala manfaat polis tetap berlaku. Dan yang 
paling menakjubkan, premi kami naik hampir 2 kali lipat di tahun 2004. itulah sebabnya mengapa 
Prudential sejak 2002, 5 tahun bertururt-turut dinobatkan sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 
dengan asset diatas 1 trilyun. Jadi Pak, kalau boleh saya pastikan, hanya ada 2 kemungkinan besar 
Prudential bisa bangkrut Pak. Pertama, semua nasabah Prudential sedunia meninggal dalam waktu 
bersamaan. Kedua, Semua nasabah Prudential sedunia menarik uang secara bersamaan. Nah, sekarang 
seberapa besar kemungkinan itu terjadi Pak?

13. SAYA MAU BANDINGKAN DGN ASURANSI LAIN

Pak, saya bisa memahami dan setuju. Tapi, kalau boleh saya tahu apa yang ingin Bapak bandingkan? 
Apakah programnya? Perusahaannya? ( kita cari tahu apa yang mau dibandingkan. Jika bisa dijawab 
maka atasi masalah ini. Jika dia tetap minta mau membandingkan maka lakukan hal berikut). Baik lah 
Pak. Ini proposal kami, silahkan Bapak minta agen lain buatkan proposal yang sama persis seperti 
program kami ini. Tapi, sambil menunggu proses itu saya tanyakan dulu data-data kesehatan Bapak 
(keluarkan SPAJ), karena proposal ini perlu waktu proses penilaian apakah memenuhi syarat untuk 
diterima di Prudential atau tidak. (Apabila Pak prospek masih ragu-ragu jelaskan tentang Free Look). 
Bapak tidak perlu kwatir, bahkan kalaupun polis tersebut terbit, ketika dalam 14 hari setelah Bapak 
terima polisnya, maka Bapak tetap berhak membatalkan jika Bapak rubah pikiran dan uang bapak tetap 
dikembalikan ( setelah dipotong biaya cek kesehatan).

14. SAYA SDH ADA ASURANSI DARI KANTOR

Pak, itu bagus sekali, berarti Bapak berprestasi bagus di kantor. Tapi boleh saya tahu Pak? Proteksinya 
sebesar apa? Manfaat yang diberikan apa saja? Seandainya misalnya sakit kritis apakah dibayar juga 
Pak? Kalau tidak, dibayar sama siapa Pak? Apakah Bapak sudah punya solusi untuk hal yang satu ini?

Apakah di perusahaan Bapak, jika ada karyawan yang sakit kritis selama 1 tahun, perusahaan tetap 
memberikan perlindungan? Selanjutnya perusahaan akan tetap memperkerjakan orang tersebut 
walaupun sakit-sakitan dan sering tidak masuk kerja? Mungkin tidak kan?

Lagi pula, apakah Bapak sudah memutuskan untuk bekerja seumur hidup di perusahaan dimana Bapak 
bekerja sekarang? Atau apakah ada jaminan perusahaan akan mempekerjakan kita seumur hidup? Jika 
kita keluar disaat usia sudah cukup tua dan kondisi kurang baik, apakah ada perusahaan asuransi yang 
mau terima kita dengan premi yang murah seperti sekarang ini? Dan apakah kita sanggup bayar premi 
yang besar dalam kondisi tidak bekerja seperti itu? Sialnya, orang cenderung sering stres dan sakit 
dalam kondisi begitu. Apakah bapak sudah pikirkan solusinya?

15. SDR SYA JUGA PRUDENTIAL TAPI BELUM PUNYA ASURANSI

Bagus sekali Pak! Tapi mengapa Bapak belum ambil rekening ini? Apakah Bapak sudah paham betul apa 
itu Crisis Cover benefit 34, Pru Payor 33, Pru Spouse Payor33, dan Pru Parent Payor? Kalau belum, 
boleh saya jelaskan sekali lagi? Soal nanti Bapak ambil sama siapa, itu terserah Bapak.

16. PERUSAHAAN X JAUH LEBIH BAGUS

Pak, pada prinsipnya semua perusahaan asuransi itu bagus Pak. Tapi kalau Bapak cermati, Prudential 
dinyatakan oleh majalah Investor yang terkenal independen, 5 tahun berturut-turut sejak 2002 sampai 
2006 sebagai perusahaan asuransi terbaik dikategori perusahaan dengan aset tertinggi, yaitu diatas 1 
Trilyun. Tapi, bagi nasabah, yang terpentingkan kalau ada klaim, klaimnya dibayarkan kan? Nah, apakah 
Bapak sudah tahu belum ada beberapa kriteria sebuah perusahaan Asuransi tidak mau bayar klaim?



a. Pertama, Setoran tidak lancar
b. Kedua, Agent tidak Profesional dan tidak jujur
c. Ketiga, Nasabah tidak jujur

Nah, sebagaimana Bapak bisa lihat selama pembicaraan kita, apakah tersirat dibenak Bapak, saya 
adalah agen yang tidak profesional dan tidak jujur serta mau menghalalkan segala cara atau 
mengampangkan segalanya demi memenangkan hati Bapak untuk buka account ini? Sedangkan untuk 
butir no. 3 saya sangat yakin Bapak pasti tidak masuk ke kategori tersebut. Nah, sekarang Bapak bisa 
menilai sendiri apakah Prudential dan saya layak menjadi agen terbaik Bapak atau tidak.

17. LEBIH BAIK BERINVENSTASI DI RUKO

Saya setuju dengan pendapat Bapak. Investasi di ruko OK. Apabila kita telah beli ruko, lalu ruko 
tersebut disewakan maka kita akan dapatkan uang sewa. Ini adalah satu rencana yang bagus. Tapi 
bagaimana kalau kita sedang sial, terkena kondisi Kritis dan butuh dana 1 M sedangkan ruko dalam 
kondisi disewakan? Mungkin kita harus jual ruko tersebut. Tapi adakah orang yang mau beli ruko dalam 
kondisi tersewa dengan harga tinggi? Tentu tidak, karena yang beli biasanya adalah para investor yang 
memang hanya mau beli jika harganya sangat murah! Jika kita terpaksa jual murahpun, belum tentu 
bisa dapatkan pembayaran segera. Itupun dengan asumsi kalau Ruko tersebut sudah kita beli lunas, 
kalau kita masih mencicil kita kan masih harus bayar sisa utang kan Pak? Sisa uang tinggal sedikit. Ini 
kan menjadi masalah. Pak, pada prinsipnya, perusahaan kami juga menyediakan investasi bonus 
proteksi seperti ruko dalam kondisi disewakan. Tapi bayarnya hanya dicicicl saja tiap bulan. Jika kita 
sehat2 saja, dlm 10 tahun,”ruko” tersebut bisa bernilai sekitar 1 M. Kalau kita kena kondisi kritis setelah 
masuk cicilan bulan ke empat, ruko akan mengucurkan 1 M. Selanjutnya cicilan kita stop, tapi ruko 
tetap berikan kita ”nilai sewa” sebesar cicilan kita dan ditabungkan secara berkala kedalam rekening 
Pru kita sampai kita berusia 65. Baguskan? Sekarang, boleh saya tunjukkan bagaimana Bapak bisa 
mempunyai ”ruko” seperti itu?

18 ASURANSI MENDOAKAN SAYA CEPAT MATI

Nah, ini satu hal yang menarik. Begini Pak, mari kita mainkan peran seperti di film. Anggaplah Bapak 
sebagai perusahaan Asuransi dan saya adalah nasabah. Saya setor 5 juta sebulan, jika meninggal karena 
kecelakaan, asuransi bayar 1 M. Nah, Apakah Bapak sebagai perusahaan asuransi ingin saya cepat 
meninggal padahal setorannya Baru 1 bulan, 6 bulan? 1 tahun? Bapak akan dapat apa dari saya sebagai 
nasabah dalam periode sesingkat itu? Justru sebaliknya kan Pak? Bapak akan mendoakan saya supaya 
saya panjang umur dan mendapatkan keuntungan dari kepiawaian tim Bapak dalam pengelolaan dana 
tabungan yang saya dan nasabah lain setorkan tiap bulan. Nah, sekarang, apakah benar perusahaan 
asuransi mendoakan orang mati?

18. SAYA SDH KAYA TDK PERLU LAGI ASURANSI

Pak, saya akui bapak sangat kaya. Tapi boleh saya tanya, bapak sering dengar tentang kapal Cruise 
besar dan mewah kan? Kapal itu begitu mewah, luks, apa saja ada di dalamnya layaknya sebuah hotel 
bintang lima, shopping mall, dsb. Walaupun didesain untuk hampir tidak mungkin tenggelam dan 
dilengkapi dengan teknologi sangat tinggi, tetapi tetap saja di sampingnya ada pelampung dan sekoci. 
Belum lagi baju pelampung. Kenapa harus ada? Karena untuk jaga-jaga. Harga sekoci dan pelampung 
tidaklah seberapa dibandingkan dengan kehilangan jiwa dan tuntutan korban kecelakaan. Pemilik kapal 
yang super kaya tidak mau sudah kehilangan kapal juga harus keluar biaya untuk bayar tuntutan yang 
tidak dapat diprediksi. Itulah ciri khas orang kaya, berani dan pintar sebagai pemilik kapal pesiar. Dia 
ambil resiko kecil dengan membeli pelampung dan sekoci. Saya yakin Bapak pasti tipe orang yang juga 



tidak takut ambil resiko terukur seperti itu tapi bisa mendapatkan jaminan ketidak-hilangnya 
kesempatan untuk memberikn masa depan yang terbaik untuk keluarga, dalam kondisi apapun yang 
terjadi pada kita kan? Bapak setuju?

19. SAYA SDH ADA ADA AGENT TERBAIK

Kalau Bapak sudah punya 1 agent yang terbaik, apa ruginya Bapak mempunyai 2 agent yang terbaik? 
Kan lebih bagus Pak? Misalnya Bapak mempunyai usaha Toko, apakah Bapak akan merasa tenang jika 
hanya menggantungkan pasokan barang-barang toko Bapak hanya dari 1 supplier saja atau lebih dari 1 
Pak? Nah, itulah sebabnya saya ada disini.

20.Kata agen lain kalo polis Prudential harus bayar seumur hidup sementara 
asuransi dari perusahaannya hanya perlu bayar sesuai masa kontrak saja?

Wah, ini satu pertanyaan yang bagus sekali. Tapi ijinkan saya jelaskan hal ini dengan sebuah 
perumpamaan. Katakanlah Bapak sedang mau buka sebuah usaha, bapak sewa sebuah ruko. 
Nah, pada umumnya dalam perjanjian itu, dikatakan bahwa perjanjian ini berlaku 3 tahun 
dengan harga sewa sekian dan kondisi bra..bra..bra…... Nanti setelah, misalnya 3 tahun, 
Penyewa boleh perpanjang sewa, tapi dengan syarat dan kondisi yang baru sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak. Singkat cerita, waktu berjalan sangat cepat. Bisnis Bapak berkembang 
sangat bagus. Nah, pemilik tahu hal ini. Lalu sampailah waktunya Bapak harus perpanjang 
sewa. Pada saat itu, pemilik bilang, wah, sekarang harga sewa naik 50% dan sewa harus 5 tahun 
dan dibayar didepan. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah Bapak kesal atas kejadian ini? Atau 
lebih celaka lagi, pemilik sudah tidak mau perpanjang karena dia mau buka sendiri bisnis yang 
sama di ruko tersebut. Apakah Bapak senang dengan perjanjian seperti ini?

Sebaliknya, di toko sebelah, ada pemilik yang agak kaku. Orang mau kontrak sama dia harus 
memenuhi beberapa syarat dasar. Tapi begitu dia setuju, maka kontrak ini akan berlaku jangka 
panjang. Tapi diawal, ruko harus dikontrak minimal 2 tahun. Selanjutnya yang menentukan mau 
perpanjang atau tidak adalah si penyewa, bukan si pemilik. Nah, kalo ada pilihan seperti ini, 
Bapak akan pilih ruko yang mana? Saya yakin Bapak akan pilih yang terakhir.

Nah, sama dengan Prudential. Memang pembayaran biaya asuransi dan administrasi adalah 
seumur hidup tapi hanya jika nasabah mau manfaat asuransi berlaku sampai seumur hidup. Jika 
tidak nasabah berhak putuskan kapanpun dia mau. Sebaliknya, ini hanya sebagai pengetahuan 
aja Pak, asuransi tradisional harus bayar selama masa kontrak, misalnya 20 tahun. Jika gagal 
maka polisnya lapse.kalo ada klaim setelah lapse, maka klaim tdk akan dibayar. Sedangkan 
Prulink, minimal menabung adalah 2 tahun. Selanjutnya nasabah berhak minta cuti premi. 
Sepanjang dalam rekeningnya tersisa cukup uang untuk bayar biaya asuransi dan adm, polisnya 
masih tetap berlaku walaupun sudah tidak setor lagi. Oleh karena itu, jika terjadi klaim seperti 
diatas, maka klaim tetap di bayar. Nah, itu kalo sial. Tapi anggaplah kita beruntung, selama 
belasan tahun, kita sehat sehat saja. Tapi dipenghujung masa kontrak, misalnya ditahun ke 18-
19 polis. Kondisi kita memburuk, tapi belum bisa klaim. Nah, menurut akal sehat Bapak, 
apakah Perusahaan asuransi tradisional akan memperpanjang kontrak polis jika orangnya sudah 
sakit-sakitan parah seperti itu? Mungkin orang tersebut masih bisa diasuransikan, tapi dengan 
premi yang extra mahal sesuai dengan penentuan dari perusahaan asuransi berdasarkan kondisi 
terakhir! Apakah itu adil? Tentu tidak kan! Bagaimana dengan Prudential? Nah, sesuai dengan 
konsep yang saya ceritakan diatas. Walaupun nasabah sakit-sakitan, hak nasabahlah yang 
menentukan polisnya (PAA Plus) mau diperpanjang atau tidak ! Bukan Prudential. Nah, 



sekarang Bapak pilih yang mana? Mau nasib polisnya ditentukan Bapak atau ditentukan oleh 
perusahaan asuransi?

21.Wah, tahun kemarin hasil investasi unit link anjlok,ngeri ah!

Pak Prospek, sebelum saya jawab pertanyaan ini, boleh saya tanya sesuatu? Begini Pak. Ada teman 
saya kemarin naik SQ, tapi waktu mendarat di New York, ternyata terjadi guncangan hebat. Tapi Pak, 
seluruh penumpang bertepuk tangan ria. Bapak tahu kenapa? Karena pesawat mendarat dalam kondisi 
darurat!!! Mengapa bisa mendarat dengan baik? Karena SQ mempunyai pilot yang handal dan 
pesawatnya kualitas prima. Nah, begitupun PRUDENTIAL. Prudential Ibarat perusahaan SQ, pesawatnya 
adalah unit link sedangkan pilotnya adalah para Fund Manager yang hebat. Kita tidak bisa pastikan 
topan tidak ada, tapi kita bisa hindari dan kendarikan pesawatnya. Begitu juga PRUDENTIAL. Kami tidak 
bisa pastikan krisis ekonomi tidak ada, tapi dalam kondisi perekonomian yang terguncangn hebat 
terutama disektor keuangan ( reksadana), PRUDENTIAL masih tetap menghasilkan hasil positif, 
sementara yang lain sudah anjlok. Bukankah prestasi ini patut diacungkan jempol?

22.Bagaimana Prudential bisa bayar klaim yang besar?

Nah, begini Pak. Pada prinsipnya PRUDENTIAL bukanlah perusahaan sosial, tapi dia adalah perusahaan 
bisnis yang tentu juga mau cari untung yang wajar. PRUDENTIAL bergerak dibidang yang menjamin 
resiko. Sehingga dia mempunyai tim riset dan pengembangan yang handal. Berdasarkan survei dan 
data statistik puluhan tahun dia bisa menghitung, bahwa dalam jumlah penduduk sekian, maka tingkat 
kematian rata-rata hanya sekian, sehingga dia sudah perhitungkan bahwa dengan premi sekian, dia 
masih bisa bayar klaim.

Selain itu, PRUDENTIAL sebagaimana perusahaan asuransi lainnya, dia juga tidak mau ambil 
menanggung resiko sendiri, tapi dibagi rata dengan perusahaan lain yakni perusahaan Re-asuransi. 
Dengan demikian, jika ada satu klaim besar, maka dia tetap akan bisa bayar. PRUDENTIAL hanya akan 
mendapatkan problem besar jika secara mendadak semua nasabah meninggal atau seluruh nasabah 
tarik uangnya. Tapi kemungkinannya seberapa besar sih Pak? Lagi pula, sebagai informasi saja Pak. 
Berdaarkan laporan dari majalah FORTUNE 500 EDISI Juli 2006, Perudential ( Britain ) adalah 
perusahaan TERBESAR KE 52 dari seluruh perusahaan besar dari seluruh industri di dunia. Kalau dalam 
industri asuransi jiwa, Prudential berada di PERINGKAT 5 DUNIA. Bagaimana kalau di Indonesia? Sejak 
tahun 2002-2006, 5 tahun berturut-turut PRUDENTIAL dinobatkan sebagai PERUSAHAAN ASURANSI 
JIWA TERBAIK (KATEGORI OMZET TERTINGGI, Rp.1 Trilyun ) di Indonesia. ( perlihatkan copian dari buku 
merah ).Itulah sebabnya mengapa Prudential bisa bayar klaim yang besar.

24. Kalau memang bagus,apakah untungnya buat perusahaan anda ?

Untungnya untuk perusahaan kami adalah jika kami hanya kelola uang kami sendiri katakanlah kami 
kelola US $ 1 juta, kami untung 30% (300 ribu US $). Tapi dengan keahlian yang + sama dan usaha yang 
lebih besar sedikit, misalnya kami kelola 100 jt US $ dan kami mengutip fee kerja 1% berarti dalam 
periode yang sama kami bisa untung 1 jt US $, dan bagaimana kalau nilainya 200 jt US $, 300 – 500 jt US 
$ ? Tanpa kami menunggu pengumpulan kapital yang besar, kami bisa mendapatkan hasil yang berlipat, 
itulah keuntungan kami. Mutual benefit dengan client. Bayangkan kalau kami kelola US $ 400 Milyar, 
berapa keuntungan tersebut ?



25. Lebih baik investasi di bisnis, PASTI dapat return yang lebih baik !

Saya sangat setuju Pak kita harus maksimalkan investasi. Tapi apakah selama ini Bapak menaruh 
semua uang Bapak dalam bisnis? Tentu tidak kan? Karena ada sebagian kita taruh di tabungan karena 
kita perlu untuk cashflow harian. Ada yang kita taruh di properti untuk rumah tinggal. Ada yang kita 
pakai di lukisan untuk hobby koleksi. Ada pula yang dipakai untuk wisata. Setiap porsi pasti ada 
fungsinya yang optimal.Nah, begitu dengan asuransi. Ini adalah program untuk kepastian masa depan 
anak & keluarga walau apapun yang terjadi.

26. Apakah perusahaan anda PASTI dapat menjamin bunga yang ditunjukkan 
?

jawabannya adalah tidak. Untuk menjawab pertanyaan bapak, saya kira kita perlu menyamakan 
persepsi dulu dengan “bunga” yang bapak maksud. Ini tidak sama dengan bunga bank. Ilustrasi kami 
memberikan gambaran proyeksi 6%, 10% dan 15% (dalam managed fund).Itu adalah proyeksi dari 
peningkatan nilai persatuan unit yang bapak miliki. Misalnya bapak memiliki sejumlah unit Rupiah 
Managed Fund, misalnya 1000 unit. Bayangkan, misalnya 1 unit itu ibarat US $ 1. Katakanlah US $1 saat 
ini adalah 9000 di awal tahun 2006. Jika proyeksi peningkatan 1 USD adalah 15%/th maka ini berarti di 
akhir tahun 2006, 1 US $ menjadi 9000 + (9000x15%) = Rp. 10.450,-. Karena peningkatan ini sifatnya 
acak, maka bisa jadi bulan Februari peningkatan 2%, Maret naik 1%, tapi mungkin juga Mei turun 1,5% 
dan seterusnya. Tapi kumulasi diakhir tahun, secara total peningkatannya adalah 15%. Apakah bapak 
menjadi panik ketika terjadi fluktuasi kecil di Dollar ? Apakah bapak serta merta akan menukarkan 
semua Dollar kedalam Rupiah ? Tentu saja tidak, karena orientasi bapak adalah jangka panjang dan 
bapak percaya nilai Dollar akan membaik di jangka panjang. Jika kita tukar Dollar secara reguler 
bulanan, ini berarti setiap bulan jumlah Dollar yang kita dapat sangat tergantung nilai Dollar terhadap 
rupiah saat itu. Jadi setiap bulan jumlah Dollar yang kita dapat mungkin semakin sedikit tapi nilai Dollar
yang sudah kita beli terdahulu nilainya sudah semakin meningkat.

Hal ini berlaku juga dengan Unit Link Prudential. Untuk tiap-tiap jenis investasi kemungkinan gain nya 
bisa tinggi, tapi ada juga kemungkinan sekali-sekali nilai turun cukup signifikan. Sesuai dengan hukum 
High Gain High Risk. Tapi disini risk yang dimaksud adalah risk yang terukur dan terkontrol dengan baik 
oleh jasa professional Fund Manager Prudential. Hasilnya bagaimana, bapak bisa lihat dari grafik 
investasi dan print out Harian Bisnis Indonesia berikut ini. Kembali ke jawaban kami terdahulu, kami 
tidak menjamin bunga karena tidak diperboleh UU karena ini adalah produk investasi. Seperti halnya 
Bapak (jika dia wirausahawan ), apakah bapak bisa prediksi tahun ini bisa pasti untung berapa ? Tentu 
tidak bisa, tapi dari pengalaman, bapak bisa punya keyakinan bisa untung sekian. Cuma bapak tidak 
bisa jamin bukan ?

Dari grafik diatas bapak bisa lihat nilai unit cash fund adalah yang paling kecil dari yang lain karena kita 
investasikan ke deposito. Tapi nilai tersebut tetap lebih besar dari deposito umum, kenapa? Karena kita 
depositokan dalam jumlah kolektif yang besar sekali, sehingga kita bisa nego nilai bunga deposito SBI 
ke BI atau bunga ke bank besar.

Nilai Fixed Income kita kebanyakan di tanamkan ke obligasi pemerintah atau perusahaan blue chips 
yang memperoleh jaminan lebih pasti.

Equity Fund kebanyakkan ditanamkan di saham-saham Blue Chips yang mempunyai fundamental bisnis 
yang solid misalnya Telkom, indosat, Astra, Gudang Garam, Sampoerna, dll (bisa berubah dari waktu ke 
waktu).

Managed Fund adalah fund yang dibagikan ke beberapa jenis fund tersebut. Biasanya komposisinya 



+35% Equity, + 55-60 % Fixed Income dan 7-10% cash fund, tergantung dari prediksi para fund manager 
kami menilai situasi terbaik dari investasi tersebut. Jadi bisakah rugi ? Jawabannya adalah bisa. Tapi ini 
long term, berdasarkan pengalaman Prudential selama hampir 165 thn di dunia, 80an tahun di Asia, 
dan pengalaman 11 th terakhir di Indonesia, maka rata-rata nilai investasinya adalah selalu lebih baik 
dari pada di bank dan bisa melawan inflasi.

Hal ini membutuhkan keahlian, waktu, serta jaringan yang sangat rumit. Apakah bapak mau 
menghabiskan banyak waktu untuk melakukan ini semua sementara nilai investasinya tidak terlalu 
besar ?

27. INVESTASI ITU SANGAT BERESIKO, SAYA TIDAK MAU!

Saya sangat setuju jika suatu “investasi” resiko tinggi sebaiknya kita hindari, tapi itu kalau investasi 
tersebut dilakukan secara serampangan dan spekulatif. Dalam Porto Folio kami tersedia beberapa 
pilihan. Bapak bebas memilih jenis portofolio yang sesuai dengan tingkat toleransi resiko dan nilai 
investasi yang bisa diterima bapak. Dan untuk semua jenis portofolio tersebut, fund manager kami 
telah melakukan pengkajian yang mendalam mengenai segala seluk beluknya dan memantau terus 
kinerjanya. Sebagai contoh, kinerja investasi terendah kami adalah cash fund. Mengapa kami bisa capai 
sekian % lebih tinggi dari deposito? Karena kami invest dengan nilai kolektif yang besar sehingga punya 
bargaining power yang besar dengan pihak BI (jika invest di SBI).Lagipula, bapak bisa mulai dengan nilai 
yang kecil dan mendapatkan jaminan asuransi lagi. Anggaplah ini sebagai menaruh telur dibeberapa 
keranjang.

28. Kata Agen Perusahaan “A”, produk anda mahal sekali !!

Nah, ini satu kenyataan yang sangat menarik. Kalau saya boleh tanya, berapa harga 1 cangkir kopi ? 
Bisa Rp. 2000,-, bisa juga Rp. 30.000,- bukan ? Kenapa ada yang mau beli kopi Starbucks Rp. 30.000,-
secangkir sementara dengan uang yang sama bisa beli 15 cangkir kopi dengan harga Rp. 2000,-? Ini 
karena kualitas pelayanan lebih mahal dari kualitas produk.

Kalau boleh saya sampaikan, bisa jadi produk dari perusahaan “A” lebih murah, tapi jika bapak beli 
produk murah, bisa tidak mengharapkan pelayanan yang terbaik dan hasil investasi terbaik? Bisa tidak 
ketika kita berada pada kondisi yang paling membutuhkan pelayanan, kita bisa memastikan bahwa 
perusahaan tersebut masih exist, agen tersebut masih ada di industri ini ? Ini hanya asumsi kalau 
produk kami mahal. Lagipula, setiap produk mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bapak bisa 
minta pada agen perusahaan “A” untuk tunjukkan produknya yang terbaik dan minta dia 
buatkanilustrasi secara “apel to apel” programnya yang sama dengan program kami kepada Bapak. 
Setelah itu bapak lihat sendiri. Jika perlu, saya dengan senang hati akan tunjukkan keunggulan program 
kami. Saya minta maaf bahwa saya tidak bisa menyebutkan kelemahan produk perusahaan asuransi 
lain karena tidak etis, tapi saya bisa jelaskan keunggulan-keunggulan produk kami kepada bapak. Bapak 
lah yang akan membandingkan sendiri.

Ini hanya sekedar info dari salah satu client yang pada akhirnya client tersebut memilih produk kami. 
Beliau suka produk kami karena di produk lain tidak memiliki fasilitas seperti di PAA dan hasil investasi 
sangat OK.



29. Katanya Agen perusahaan A, product kalian jelek tapi mahal.

Ya benar, menurut mereka. Tapi kalau bapak mau beli handpone Nokia tapi tanya sama sales Samsung 
apa katanya? Berbicara soal soal mahal dan murah ibarat kita cari sekolah untuk anak. Apakah kita cari 
yang murah atau yang bagus? Sama halnya dengan kita seandainya kita harus masuk rumah sakit. 
Apakah kita cari rumah sakit dan dokter yang bagus atau cari rumah sakit yang murah dengan dokter 
yang baru lulus kuliah yg lagi cari pengalaman?

30. Kamu hanya jelaskan yang bagus saja. Apa sih kelemahannya?

Program ini sangat bagus, tetapi menjadi kurang bagus kalau hanya menabung sebentar lalu 
diberhentikan, tidak dilanjutkan dalam jangka menengah dan panjang.Yah, sama juga seperti kita beli 
tanah. Kita yakin dalam jangka panjang, harganya akan naik secara signifikan. Tapi kalau kita beli tanah, 
kan ada biayanya kan. Ada pajak beli maupun jual. Kalau kita beli lalu sebentar kemudian kita jual lagi 
maka mungkin sekali kita nggak untung bahkan bisa rugi.

31. Wah, saya masih sehat dan bisa cari duit. Tidak butuh asuransi untuk jaga-
jaga masa depan saya.

Saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Tapi boleh saya bertanya sedikit ? Apakah kantor, mobil, 
rumah Bapak semuanya diasuransikan ?

(Jika jawabannya ya ) Mengapa Bapak asuransikan ? Karena mobil berada di jalan, resiko sangat tinggi, 
sering terjadi kecelakaan dan kehilangan. Jadi menurut bapak itu sebanding dengan biaya yang bapak 
bayar dan terukur, ya jadi fair kan ? Ya, karena nilainya kecil, jadi tidak terasa berat.Makanya, ngapain 
kita harus khawatir kehilangan ratusan juta setiap saat. Sementara dengan resiko terukur kita hilang 
beberapa juta bisa mengatasi kekhawatiran tersebut. Itulah sebabnya sebuah rasa “Peace of Mind” itu 
memang ada harganya.

( Jika jawabannya tidak )

Wow saya sangat kaget, Mengapa bapak tidak asuransikan ?

32. Saya masih muda &bujangan, tidak ada kebutuhan yang urgent ?

Sekarang ini justru saatnya, mengapa ? Karena anda mempunyai kemungkinan besar untuk bisa 
diterima dengan biaya rendah karena masih muda. Serta keleluasaan menabung karena belum ada 
tanggungan. Lagipula kita bukan ‘anak mami’ bukan ? Saya yakin bapak adalah orang yang sangat 
independen dan tidak mau bergantung kepada orang tua. Persoalan yang timbul berdasarkan survey 
adalah bahwa orang meninggal 85% didahului dengan sakit keras, 70% berbiaya besar . Sedangkan 15% 
sifatnya mendadak. Tentu kita tidak ingin orang tua kita keluarkan biaya pengobatan kita yang 
sebenarnya bisa mereka simpan untuk hari tua ketika kita katakanlah sudah tidak ada lagi, kan ? 
Sebagai contoh, coba kita lihat orang kaya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana ia sekarang ? Menurut 
bapak, apakah uang ratusan juta rupiah yang bisa dihemat tersebut bisa berguna untuk masa 
depannya?



33. KAKAK/TEMAN SAYA BILANG TUNDA DULU.

pak, boleh nggak Bapak tanya Beliau, apakah beliau mau buat pernyataan kalau terjadi sesuatu atas diri 
bapak, beliau mau berikan sekian ratus juta untuk biaya pengobatan dan biaya hidup keluarga Bapak 
selanjutnya? Jika ya, Saya sangat sarankan Bapak tunda.

34. SAYA BELUM ADA PEMIKIRAN PUNYA ASURANSI.

Memang sebelum saya datang Bapak belum pikir. Tugas orang-orang seperti saya ini membantu Bapak 
memikirkan hal-hal penting yang mungkin bapak lupa

35. Bagus, tapi saya tidak ada uang untuk menabung !

Tergantung seleksi prospek kita sedari awal. Tapi kebanyakan karena dia belum menganggap perlu 
untuk ikut tabungan ini. Asking Right Question, Find The Need, Buid Up the interest, Give them the best 
solution.

Jika hanya alasan saja, kita bisa coba yang berikut ini : Mengapa menurut bapak, bapak tidak mampu 
menabung ? OK, menurut pengamatan saya, setiap hari bapak pasti mampu menyisihkan katakanlah 
Rp. 50.000,- untuk ditabung. Benar kan Pak ? Jika dia keberatan, maka katakan “Bagaimana jalau Rp. 
10.000,-/hari ?” Jika dia mengiyakan, maka berarti bapak mampu menabung antara 10.000 – 50.000. 
Mari kita cari tahu dimana titik angka terbaik yang bisa memberi peluang bapak menabung tapi tidak 
menganggu cash flow harian.

36. Terlalu bagus, sulit bagi saya untuk mempercayainya !

Menurut anda dimana letak terlalu bagusnya sehingga anda tidak percaya? Karena bunga yang 
ditunjukkan 15% sedangkan bunga bank Cuma 8%?

(jelaskan konsep bunga bank masing-masing untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.)

Berikan penjelasan unit link seperti Reksadana (jika dia mengerti reksadana) Jika tidak tahu ttg 
reksadana, kita bisa ilustrasikan unit link seperti Dollar. Kenaikan bunga yang dimaksud adalah kenaikan 
dari nilai satuan unit tersebut. Berikan bukti contoh dari potongan Insurance Linked yang terdapat di 
Harian Bisnis Indonesia setiap hari Selasa dan Kamis. Berikan juga grafik Unit Link.

37.Klaim susah dan sering tidak dibayar.

Pak, kalau saya bisa tunjukkan klaim Bapak pasti bisa dibayar apakah Bapak mau ambil program ini? 
(Jelaskan 3 poin kenapa klaim tidak dibayar di point 15)



Betapa sukses itu tidak memandang latarbelakang, usia, umur dll, tetapi kesuksesan hidup itu sebenarnya berdasarka pola pikir dan keberanian kita untuk mencoba hal-hal baru.



Lantas hal baru apakah yang sepantasnya untuk dicoba ? yaitu Anda menjadi seorang Agen Asuransi. Tapi sebelum Anda memutuskan diri untuk menjadi Agen Asuransi, saya minta Anda membaca terlebih dahulu peringatan dibawah ini.







 (
PERINGATAN !!!
... BISNIS INI DAPAT MENYEBABKAN SERANGAN SUKSES DAN GANGGUAN PENSIUN DINI. BILA SUKSES BERLANJUT, SILAHKAN HUBUNGI BANK TERDEKAT UNTUK MENYIMPAN UANG ANDA 
YANG TERLANJUR BERLIMPAH ITU, 
DAN
….
 JANGAN LUPA UNTUK BERSEDEKAH YA BRO….
)Jika Anda sudah membaca peringatan di atas kemudian Anda PUTUSKAN UNTUK tidak MELANJUTKAN, ANDA BISA BERHENTI DISINI UNTUK tidak MELANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI.



MENGAPA PILIHAN ANDA TENTUKAN UNTUK MENJADI AGEN ASURANSI ?

























MAU LIHAT PERBANDINGAN PENDAPATAN BEKERJA SEBAGAI AGEN ASURANSI DAN BEKERJA SEBAGAI STAF ATAU MANAGER PERUSAHAAN

Silahkan Anda simak tabel dibawah ini :





APAKAH ADA JENJANG KARIER DALAM BISNIS DI INDUSTRI ASURANSI INI ?

Silahkan Anda menyimaknya sendiri….



BAGAIMANA MENURUT ANDA SETELAH ANDA MELIHAT TABEL DIATAS? PASTI ANDA KAGET MELIHATNYA, YA MEMANG ITULAH PENGASILAN MENJALANI BISNIS DI INDUSTRI ASURANSI 

“Nilai Anda saat ini akibat keputusan yang telah Anda ambil di masa lampau, tetapi Nilai Anda di masa mendatang akan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini“




Bergabunglah di Bisnis Bersama Prudential untuk masa depan yang PASTI LEBIH BAIK !!!


Salam Success dari kami, See You At The Top...!!!

 (
PERINGATAN !!!
... BISNIS INI DAPAT MENYEBABKAN SERANGAN SUKSES DAN GANGGUAN PENSIUN DINI. BILA SUKSES BERLANJUT, SILAHKAN HUBUNGI BANK TERDEKAT UNTUK MENYIMPAN UANG ANDA DAN JANGAN LUPA UNTUK BERSEDEKAH YA BRO….
)Betapa sukses itu tidak memandang latarbelakang, usia, umur dll, tetapi kesuksesan hidup itu sebenarnya berdasarkan pola pikir dan keberanian kita untuk mencoba melakukan hal-hal baru. (Joko Surono atau sebut saja mrsunlive)































Setelah Anda mengetahui Business Opportunity di Prudential Indonesia, Anda akan tahu betapa besarnya peluang Anda untuk menjadi Agen Prudential yang sukses, yang memiliki kekayaan luar biasa. Dan kiranya Anda masih mantap untuk menjadi Age Prudential, Anda harus mempersiapkan diri dan memenuhi syarat jadi agen Prudential agar Anda bisa menjadi Agen Prudential Indonesia yang berlisensi AAJI.



Penuhi segala syarat jadi Agen Prudential Indonesia

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku.

2. Foto berwarna ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing – masing sebanyak 3 lembar.

3. Foto copy NPWP Pribadi (jika ada).

4. Foto copy buku rekening bank atas nama pribadi, hanya halaman depan.

5. 2 materai @Rp 6000

6. Mengisi Formulir Aplikasi untuk Agen yang berisi kontrak/perjanjian (2 rangkap)

7. Mengikuti training Fast Start di daerah masing-masing. Umumya di kantor pusat Prudential di daerah.

8. Setalah lulus ujian Fast Start, akan mendapatkan kode agen.

9. Daftarkan diri mengikuti ujian AAJI untuk mendapatkan lisensi AAJI.

 

Selain memenuhi syarat jadi agen Prudential, hal yang perlu dipertimbangkan

1. Pilih leader / atasan yang memang cocok dengan Anda, kenalilah leader Anda sebaik-baiknya, karena pengaruh leader, sangat penting untuk kesuksesan Anda di Prudential , dan tidak mudah untuk ganti leader Prudential.

2. Part time / over time ? Anda menjadi agen Prudential hanya pada waktu luang saja ? atau Anda menjalankan bisnis Prudential ini di waktu lebih Anda ?

3. Rencanakan sejak awal, target Anda, ingin mencapai level tertentu, berapa tahun ?

4. Menurut Anda, bisnis ini hanya untuk mengejar kekayaan, atau memang dari hati paling dalam, juga untuk menolong orang lain ?

Empat hal diatas, bisa mengarahkan Anda dalam mencapai tujuan Anda di Prudential, tetapi jangan lupa juga, penuhi dulu syarat jadi agen prudential :

Selamat berkarya dan sukses di Prudential

                        Ttd.

(Joko Surono atau sebut saja mrsunlive)

Contax person : Hp :085347895670

Sebelum saya melanjutkan tulisan saya tentang BAGAIMANA BEKERJA MENJADI AGEN ASURANSI YANG SUKSES… tentunya kita musti mengenal dulu apa sih yang dimaksud Asuransi. 

Dalam tulisan dibawah ini saya beri judul

 “Boleh dong…kita dikenalin sama Asuransi”

APA SIH ASURANSI ITU ? MAHKLUK SEPERTI APAKAH DIA ?

Dibawah ini sekilas saya sampaikan tentang pengertian asuransi mungkin akan membantu pemahaman kita tentang Asuransi.

Asuransi berasal dari kata assurantie dalam bahasa Belanda, atau assurance dalam bahasa perancis, atau assurance/insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang Insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Sebagian ahli berpendapat, asuransi berasal dari bahasa Yunani, yaitu assecurare yang berarti menyakinkan orang.


Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah : at Takaful, atau at Tadhamun yang berarti : saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah at-Ta’min, berasal dari kata amina, yang berarti aman, tentram, dan tenang. Lawannya adalah al-khouf, yang berarti takut dan khawatir. ( al Fayumi, al Misbah al Munir, hlm : 21 ) Dinamakan at Ta’min, karena orang yang melakukan transaksi ini (khususnya para peserta ) telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dengan adanya transaksi ini.


Adapun asuransi menurut terminologi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” 

MENGAPA KITA PERLU ASURANSI ?

Kehidupan manusia pada zaman modern ini sarat dengan beragam macam resiko dan bahaya. Dan manusia sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dan dimana dia akan meninggal dunia. 

Resiko yang mengancam manusia sangatlah beragam, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal, hingga angkutan darat. Manusia juga menghadapi kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, terkena penyakit, bahkan kematian itu sendiri. 

Untuk menanggulangi itu semua, manusia berinisiatif untuk membuat suatu transaksi yang bisa menjamin diri dan hartanya, yang kemudian dikenal dengan istilah ASURANSI. 

ASURANSI ini termasuk muamalat kontemporer yang belum ada pada zaman nabi Muhammad S.A.W. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang hukumnya di dalam Islam 

Selain pertimbangan diatas setelah saya mengkaji  AlQuran…Subhannallah sungguh lengkap Allah SWT Tuhan yang maha Bijaksana ini mengatur kehidupan hambanya menjadi lebih baik. Tidak salah kalau Al-Quran adalah KItab yang berisi firman Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia (huddalinnas). Mungkin karena kedangkalan ilmu yang saya miliki saya hanya mampu merangkum 5 faktor utama mengapa kita perlu asuransi (menabung) untuk mempersiapkan masa depan kita dan keluarga kita. 

Adapu ke-lima faktor yang menjadi penyebab mengapa kita perlu Asuransi (MENABUNG) itu  adalah sebagai berikut :. 

1. Ada Kewajiban setahun setelah meninggal
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Q.S Al- Baqarah ayat 240 (QS. 2:240)

2. Demi anak-anak
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Q.S A.-Nisaa ayat 9 (QS:4:9)

3. Demi Masa depan
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.S. Al-Hasyr ayat 18 ( QS. 59:18 )

4. Menjaga lima sebelum datang yang lima
Hadist Nabi tentang "Lima perkara sebelum lima perkara" artinya adalah supaya kita mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik- baiknya, sebelum hilangnya kesempatan tersebut, Hadist tersebut diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab al- Mustadrak.

* Lima perkara tersebut adalah :

· Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu - Masa muda hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan, kesuksesan, dan keberhasilan, karena pada masa muda itulah kita masih mempunyai ambisi, keinginan, cita-cita dan apa yang ingin kita raih,tapi bukan berarti juga masa tua menjadi penghalang kita untuk tetap berusaha mencapai sebuah keinginan itu, tapi memang usaha masa tua akan sangat berbeda dengan usaha saat kita masih muda. Maka dari itu masa muda hendaklah diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat hingga tidak menyesal di kemudian hari. 

· Pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu - Disini kita dianjurkan untuk menghargai waktu, agar bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, menengok saudara ketika ada kesempatan sebelum kesibukan menghampiri kita, hingga tidak sempat lagi untuk sekedar mengunjungi kerabat. 

· Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu - Hal ini juga anjuran agar kita senantiasa waspada pada segala kemungkinan yang sifatnya diluar prediksi manusia, seperti halnya sakit, tapi bukan berarti sebatas sakit jasmani, tapi juga sakit rohani. Maka ketika kita sehat jasmani-rohani, hendaknya kita senantiasa mempergukannya untuk hal- hal yang bermanfaat tanpa mengulur-ngulur waktu. 

· Pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu - Tak jauh berbeda dengan penjelasan di atas, ketika kita di beri kekayaan baik itu berupa materi atau lainnya, hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan Cuma di buang-buang sia-sia hanya untuk hal hal yang tak bermanfaat 

· Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu - Kalau yang satu ini merupakan cakupan dari empat hal diatas. Semasa kita hidup di dunia apa yang sudah kita lakukan? Dan semua akan di pertanggung jawabkan di hadapan allah SWT. sudah banyak kah amal baik yang telah di lakukan atau malah sebaliknya ?? Kehidupan harus dijalani sesuai tuntutan kemaslahatannya.

5. Menabung untuk ahli waris
Wahai Saad, apabila kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup jaminan hartanya adalah lebih baik ketimbang kamu tinggalkannya dalam keadaan serba kekurangan, sehingga mereka terpaksa meminta- minta kepada orang terkadang diberi terkadang ditolak (Dialog Rasulullah dengan sahabat Saad bin Abi Waqash).

Pentingnya menabung sudah di ajarkan sejak jaman Nabi Yusuf As agar menabung hasil panen untuk keperluan 7 tahun lamanya, dll. 

Nabi Muhammad SAW, menyimpan kurma untuk kebutuhan 1 tahun lamanya dan meninggalkan warisan untuk mereka yang hidup agar berkecukupan lebih utama dari pada meninggalkan mereka dalam kekurangan atau meminta-minta.

Masih di MENGAPA KITA PERLU ASURANSI ?

Ada idiom mengatakan jika kita ikut asuransi maka akhirnya asuransi itu sendirilah yang akan selalu menjadi pengikut dan pengawal kita dimana pun adanya kita selama berada di dunia ini.

Ada juga yang mengibaratkan Asuransi itu seperti tindakan orang beramal, pahalanya akan kembali kepada siapa saja yang beramal dengan berlipat ganda. Tindakan orang beramal itu adalah segera melupakan atau tidak memikirkan lagi apa yang telah diamalkannya karena amal perbuatan itu pahalanya telah ada yang memperhitungkan dengan pengembalian berupa pahala yang dilipatkan. Jadi melalui analog tersebut ketika seseorang telah ikut asuransi jangan terlalu difikirkan terus, karena Asuransilah yang akan memikirkan kita.

Pembaca yang budiman mungkin pernah mendengar ataupun membaca melalui website, internet, telivisi ataupun media masa lainnya, Bagaimana penuturan Ustadz Aswan Faisal, Kakak Kandung Ustadz Jefri Al Buchory mengenai ASURANSI. Seperti pengalaman saya yang tiba-tiba sakit dan perlu tindakan operasi. Saat itu biayanya lebih dari Rp.20 juta. itu Isteri saya mengingatkan "Kita kan punya asuransi."  Saya baru teringat  selain asuransi kesehatan, saya juga memiliki asuransi pendidikan untuk 3 orang anak saya. Subhannallah….Ternyata ditengah keterbatasan dan ditengah kesedihan, ada asuransi yang membantu dan memberi solusi yaitu asuransi. Jadi apabila kita ikut Asuransi  itu tak ubahnya  seperti orang beramal. Oleh karena itu setelah ikut ASURANSI, seyogyannya jangan terus memikirkannya. Biarkan asuransi yang memikirkan Anda.

Dalam penuturannya  beliau menambahkan bahwa seseorang memiliki ASURANSI bukanlah untuk menghindari dan terbebas dari MUSIBAH, SAKIT dan KEMATIAN. Melainkan untuk mencegah terjadinya resiko yang berdampak pada EKONOMI Keluarga ketika masalah-masalah itu terjadi. Karena Manusia, memiliki ASURANSI, maupun tidak memiliki ASURANSI. Bila Allah berkehendak ia terkena MUSIBAH, SAKIT, bahkan MENINGGAL, maka TERJADILAH. Jadi ketika dengan kesadaran yang murni dari hati dan fikiran yang jernih, kita berani putuskan untuk ikut asuransi adalah pilihan tindakan yang tepat, cerdas dan bijaksana . Mengapa demikian ? karena tindakan ini adalah tindakan yang cerdas untuk mengalihkan beberapa resiko di atas , agar dampak buruk pada EKONOMI keluarga dapat ditekan seminim mungkin sehingga keadaan ekonomi/penghasilan keluarga selalu tetap terjaga sekalipun kita sebagai kepala keluarga sudah tidak produktif lagi ataupun meninggal. Karena tentunya kita tidak ingin meninggalkan ahli waris hidup terlunta-lunta dalam kesulitan ekonomi / keuangan.



Nah…setelah sekilas tentang Asuransi dan subtansi kepentingannya telah Anda ketahui, giliran sekarang …yang pastinya Anda tunggu-tunggu untuk membaca artikel berikutnya ….yaitu KIat-kiat atau TIPS melenggang menjadi seorang Agen Asuransi Yang SUKSES !!!

BAGAIMANA BEKERJA MENJADI AGEN ASURANSI YANG SUKSES

Setelah Anda memenuhi syarat-syarat diatas sebagi Agen Asuransi. Selanjutnya langkah yang diperlukan adalah bertindak. Tindakan pertama yang patut Anda lakukan dan upayakan yaitu menata pola pikir Anda dengan mempersiapkan fondasi yang kokoh sebelum bertindak agar tercapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan agar dapat meraih sukses sebagai Agen Asuransi yang berpenghasilan luar biasa besar. Fondasi dan Pola Pikir seperti apakah itu ? lebih lanjut Anda bisa menyimak tulisan dibawah ini prasarat apa yang dibutuhkan oleh seorang agar dapat menjadi agen asuransi yang sukses.



Diantaranya disebutkan jika seseorang ingin mencapai kesuksesan dalam hidupnya, maka ia adalah pribadi yang harus memiliki dan mampu mengedepankan sikap positif, punya impian besar, antusias, kerja keras+cerdas, demikian kata-kata atau sugesti umum yang sering kita dengar  dari para ahli /motivator ketika menyampaikan kunci-kunci tentang sukses…dan itu semua adalah benar adanya. Namun demikian dari berbagai macam kunci kesuksesan yang pernah dipublikasikan para ahli kadang tidak bisa kita terapkan 100 persen. Saya pribadi percaya kesuksesan itu bersifat sangat personal. Yang mungkin bisa kita tiru adalah mungkin cara-cara sistematis, etos, dan standard kerjanya.  Tetapi menurut saya, kita harus menemukan kunci kesuksesan itu dengan cara yang ada pada diri kita sendiri. Kunci itu sebenarnya ada di dalam diri kita, yang kita perlukan adalah cara untuk membuka kotak penyimpannya saja.



Kembali kepada judul diatas lalu bagaimana bekerja untuk menjadi agen asuransi supaya bisa mencapai sukses . Menurut saya seorang agen asuransi harus memenuhi syarat.

Dan…Syaratnya adalah Ia harus PRIMA; Prima dapat diartikan P:(PRODUK),R:(RAJIN),I:(ILMU),M:(MELEK/MELIHAT) & A:(ATURAN)

Penjelasannya sebagai berikut :

1. Hal pertama yang wajib dilakukan agen asuransi Prudential adalah menguasai produk.

2. Rajin menyusun rencana dan melakukan tindakan dengan demikian ia dapat melatih dirinya fokus untuk melakukan apa yang terbaik yang dia mampu. Rajin menyusun rencana dan melakukan tindakan adalah bagian dari cara melatih diri untuk menyusun sistem kerjanya agar lebih produktif sehingga  mampu menentukan prioritas terbaik untuk pekerjaan dan target pribadinya. Pengertian rajin adalah sesuatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus  hingga dapat berubah  menjadi kebiasaan.  Perilaku rajin harus diupayakan dan diusahakan melekat pada kita sebab  Kerajinan adalah pangkal dari semua unsur peletak kesuksesan seseorang. 

Contoh : hal yang dilakukan oleh temen kita seorang agen yang sukses sebut saja namanya budi. Ia memiliki cara yang unik dalam membina hubungannya dengan pelanggan (customer). Budi secara menyakinkan telah membuat jarak yang dekat dengan pelanggannya. Dia mempunyai database dari pelanggan, prospek yang dulu menolak, dan calon prospeknya. Setiap hari ulang tahun pelanggannya, perayaan hari keagamaan, pernikahan, tahun baru, Budi selalu ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Bagaimana caranya? Ternyata dalam handphonnya tertanam aplikasi SMS Scheluler, yang secara otomatis bisa mengirim pesan dalam bentuk SMS pada jam, hari tertentu dengan dilakukan penyetingan yang tidak terlalu sulit. Sebuah ide yang brilian.

.

3. Memiliki sikap suka belajar dan selalu menempa diri untuk belajar mencari ilmu. Terutama ilmu yang berkaitan dengan bidang asuransi berikut penjualannya tentunya. Di bidang asuransi misalnya minimal Anda sebagai agen harus tahu bagaimana sejarahnya hingga bisa muncul Asuransi Jiwa di dunia ini? Sebagai Agen Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengetahui ringkasan sejarahnya secara detil. 

Dengan terus bersemangat untuk belajar wawasan anda akan terbuka sehingga mampu melihat Prospek dunia asuransi baik secara global, perekonomian dunia dan Indonesia.





Dari sisi penjualan, seorang agen asuransi harus memahami dulu formula berikut : 

TIDAK TAHU + TIDAK MAU  = TIDAK MAMPU (GAGAL)
TIDAK TAHU + MAU               = MAMPU (BERHASIL)
TAHU              + TIDAK MAU  = TIDAK MAMPU (GAGAL)
TAHU              + MAU              = MAMPU (BERHASIL)

Selanjutnya ia juga harus belajar bagaimana melakukan fact finding dengan baik. Apakah itu Fact Finding adalah kunci bagi Anda bisa meningkatkan penjualan. Seorang agen asuransi yang sukses harus jago dalam melakukan fact finding. Kesuksesan fact finding sangat tergantung kepada keterampilan Anda dalam bertanya dan ketelitian Anda dalam menyimak informasi dari prospek. Semakin baik fact finding yang Anda lakukan maka semakin besar peluang Anda untuk dapat menutup penjualan dengan baik. Contoh kasus : Terkadang calon nasabah Anda lebih memilih menabung di deposito dari pada menitipkan uangnya di perusahaan asuransi. Apakah mereka salah? Ehm... menurut saya "Tidak Juga". Tugas Anda adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menabung di asuransi memberikan keuntungan yang lebih bagus. Akan tetapi apakah mereka percaya? Ehm.... "Belum Tentu Juga". Perlu sebuah pembanding yang bisa diterima agar calon nasabah Anda bisa membuka pola pikirnya. Artinya Anda harus juga belajar bagaimana membuka pola pikir nasabah sehingga dapat membuat pertimbangan nalarnya untuk dapat menerima penawaran saudara dan akhirnya ia melakukan closing.



Dalam buku the 80/20 Principle: The Secret to Success by Achieving More with Less, Richard Kouch mengatakan bahwa kebanyakan dari kita hanya menggunakan 20 persen waktu kita dengan baik. Sisa yang 80 persen, biasanya dihabiskan untuk aktivitas yang membuat sedikit perbedaan atas kesuksesan kita secara keseluruhan. Tragedi kehidupan manusia terjadi bukan karena tidak mempunyai kekuatan yang cukup, tetapi karena gagal menggunakan apa yang sebenarnya dimiliki. Kekuatan yang masih tersembunyi itulah yang harus kita bebaskan.



Selain itu seorang agen asuransi juga harus belajar ilmu sabar dan tekun. Dalam menjual asuransi jiwa dibutuhkan kesabaran dan diikuti dengan keyakinan. Kesabaran di sini artinya adalah Anda harus sabar dengan proses yang akan Anda lalui. Banyak agen asuransi jiwa yang gagal dalam hal ini karena kurang kesabaran, ingin yang instan, ingin segera mendapatkan hasil Closing, sementara prosesnya belum maksimal.



“Keberhasilan hanyalah milik mereka yang sabar dan tekun melakukan sekalipun prosesnya tidak mengenakan”



4. Melek Teknologi.

Hal ini karena Prudential juga menggunakan teknologi untuk memberikan pelayaan terbaik. Terutama dengan teknologi internet. Prudential memberikan layanan online melalui websitenya. Seorang nasabah bisa mengakses informasi asuransinya melalui website. Agen asuransi Prudential yang melek teknologi akan semakin bisa menarik nasabah. 

Sebagai seorang Agen Asuransi, Anda harus melakukan promosi (penawaran) kepada orang lain, baik yang bersifat langsung (tatap muka), ataupun bersifat tidak langsung (bisa melalui pesan singkat, email atau juga BBM - BlacBerry Messenger). BBM mempunyai keuntungan yang lebih untuk melakukan promosi. Sekali pencet, maka pesan bisa terkirim ke semua kontak di BlackBerry Anda. Proses promosi bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, agen Prudential bisa memanfaatkan internet untuk membantu pemasaran. Akan lebih baik jika agen asuransi Prudential mempunyai website pribadi. Ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah. Website bisa menjadi faktor kali ampuh untuk menunjang kesuksesan seorang agen asuransi Prudential. 

Contoh : hal yang dilakukan oleh temen kita seorang agen yang sukses sebut saja namanya budi. Ia memiliki cara yang unik dalam membina hubungannya dengan pelanggan (customer). 

Kedekatan dengan pelanggan yang menurut saya unik adalah Budi tidak memposisikan dirinya sebagai wakil dari perusahaan. Dia lebih memposisikan dirinya adalah seperti pelanggannya.Ia buka website dan menulis, dia mempunyai situs blog pribadi yang berisi tulisan-tulisannya tentang perencanaan keuangan, nilai-nilai keluarga dan tulisan-tulisan lain yang sifatnya ringan dan sedikit ada hubungannya dengan profesinya.

Dengan menggunakan template Broadcast BBM ini, Anda bisa langsung menggunakannya untuk melakukan promosi produk Asuransi Anda. Dengan sekali pencet, pesan akan terkirim ke ribuan kontak di BlackBerry Anda.



5. Dan tips terakhir adalah seorang agen asuransi sekelas asuransi Prudential harus mengikuti sistem kerja perusahaan. Prudential merupakan perusahaan bonafid. Mempunyai sistem kerja yang pasti. Dan akan mendukung kesuksesan seorang agen Prudential. Karena kesuksesan seorang agen, juga merupakan kesuksesan Prudential. Sistem kerja Prudential akan meningkatkan kinerja seorang agen. Otomatis hasilnya juga meningkat. Jadi, jika Anda ingin menjadi agen asuransi Prudential yang sukses, patuhilah sistem kerja yang ada. 

Karakter Bisnis Prudential yang luar biasa plus SISTEM Bisnis yang luar biasa akan menjamin kesuksesan Anda !


“Nilai Anda saat ini akibat keputusan yang telah Anda ambil di masa lampau, tetapi Nilai Anda di masa mendatang akan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini“


Demikianlah tips sederhana untuk sukses menjadi agen asuransi Prudential. Semoga bermanfaat bagi yang ingin meniti karir sebagai agen asuransi. (Salam Luar Biasa dan Penuh Berkah untuk Anda dari Joko Surono/mrsunlive contax person HP. 085347895670)



LANGKAH DEMI LANGKAH MERAIH JENJANG SUKSES YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SEORANG AGEN ASURANSI.

Contoh ilustrasi dibawah ini akan membantu pemahaman kita bagaimana urutan langkah sukses yang dapat dilakukan oleh seorang Agen Asuransi.



Bapak ALI Joint pada awal Tahun 2013 start sebagai Agent pada tahun pertama. Agent Ali masih dalam tahap belajar dan akan dibimbing langsung oleh seorang Leader yang berpengalaman dan dibimbing melalui sistem pelatihan Training Prudential. Sebagai seorang Agent, Agent Ali tidak ada kewajiban target API tertentu, tetapi Agent Ali memutuskan ingin mencapai income besar maka Agent Ali mengikuti Step By Step Sistem dan Jenjang Karir sesuai Sistem Bisnis Prudential. Step pertama yang harus dilakukan Agent Ali adalah melakukan 







FORMULA SUKSES AGEN 150 Juta API (Annual Premium Income).

Omzet 150 Juta API ( Formula Sukses 150 Juta API ) adalah  Anak Tangga Pertama untuk dapat mencapai jabatan tertinggi yaitu Agency Manager dengan Income Rp 100 Juta/Bulan

Caranya sangat gampang dan mudah, Agent Ali mengajak orang untuk menabung di rekening ini dengan cara bercerita Program Rekening 3 in 1 Plus ini kepada teman-teman dekatnya Agent Ali sebelum bercerita sebaiknya Agent Ali mempersiapkan dahulu daftar nama-nama temannya Agent Ali yang akan ditawarkan Program sebagus ini, hal ini agar Agent Ali dapat terarah dalam bekerjanya 
Dalam 1 Hari Agent Ali harus bercerita Rekening 3 In 1 Plus @ selama 15 menit ke  2 orang temannya,
Dalam 1 Minggu  5 hari kerja, Agent Ali sudah cerita total ke 10 orang,
Dalam 1 Tahun hanya 40 Minggu cerita dikali 10 orang maka Agent Ali sudah bercerita total ke 400 orang temannya dalam hal ini tentu nya bisa saja teman dekatnya, teman bermainnya, teman kantornya, teman di tempat beribadahnya dll.

  
Misalkan dari sekian banyak orang yang ditawarkan yang mau hanya 10%. Artinya dari 400 orang tersebut ada 90% yang tidak mau dengan segala alasan yang artinya menolak tidak mau ambil Program ini dan hanya ada 10% (40 nasabah) yang mau membuka Rekening 3 In 1 Plus dengan Agent Ali. Ke 40 Nasabah menabung rata-rata hanya @ Premi Rp 500ribu/bln. Uang Rp. 500 Ribu ini dikalikan setahun ( Rumus API disetahunkan berarti 6 jt  ) kemudian kita pecah menjadi dua dimana :
Pertama : untuk unsur Proteksi Kesehatan, Proteksi Asuransi Jiwa, Proteksi Sakit Kritis, Proteksi Bebas Premi dll untuk Nasabahnya sebanyak  Rp. 333.333 atau 4 Jt apabila disetahunkan dan, 
Kedua : untuk unsur Tabungan Investasi Nasabahnya sebesar Rp. 166.667 atau 2 Jt apabila disetahunkan. 

Dan kemudian di akhir tahun 2013 artinya Agent Ali telah mengantongi omset = 40 Nasabah X 4 Juta API = 160 Juta API. Kita bulatkan ke angka API 150 Juta API untuk memudahkan perhitungannya.

Perhitungan simple nya Income Agent Ali pada saat  akhir Tahun 2013 adalah API Pribadi Agent Ali : Rp 150,000,000



Pada saat akhir tahun Agent Ali sudah mendapatkan Income sebesar Rp. 3.750.000 setiap bulannya dan mendapatkan Bonus Akhir tahun sebesar 12% dari Omzet penjualan selama setahun yang diberikan setiap 4 bulan sekali yang akan ditransfer ke rekening pribadi Agent Ali sebesar Omzet 150 Jt API X 12% = Rp. 18.000.000 dan kalo dibagi 12 bulan berarti Rp. 1500.000 dan sama artinya Income Agen Ali setiap Bulannya adalahRp. 3.750.000 + Rp. 1.500.000 = Rp. 5.000.000 setiap bulannya sesuai Sistem dan Jenjang Karier yang di Janjikan.
Seorang Agent berhak memperoleh total income yang hampir sama dgn total omset API yg dicapai (99% X API) Apabila misalkan seorang Agent dalam 1 tahun memperoleh API 400 Juta, maka seorang agent tersebut sama artinya sudah  memiliki cadangan tabungan hampir Rp 400 Juta. Di mana apabila agent menyicil rumah senilai Rp 400 Juta maka akan  lunas dalam hanya 5 tahun saja.


Note:
 
Komisi diberikan setiap periode, bonus di berikan 4 bulan sekali. Ketika nasabah disetujui, Agent langsung mendapatkan komisi yang keluar per 2 minggu sekali (tanggal 5 atau tanggal 20). Jika nasabah menabung tahunan maka komisi diberikan total setahun, jika menabung semesteran maka komisi diberikan per 6 bulan, jika menabung triwulan maka komisi diberikan  per 3 bulan, jika menabung bulanan maka komisi diberikan perbulan.



JENJANG KARIR DI TAHUN KE-2 SEBAGAI AUM (Asociate Unit Manager)

Asociate unit manager ( AUM ) adalah tahapan crusial di mana AUM Ali sedang dilatih secara intensif untuk menjadi Seorang Calon Leader Besar atau CALON UM (Unit Manager) untuk tahun berikutnya. Kualitas pelatihan para AUM lebih tinggi dibandingkan pelatihan Agent. AUM diberikan banyak bekal berupa Materi Pelatihan dan Skills yang akan sangat berguna untuk kelangsungan Bisnis Prudential AUM Ali di masa depan akan mulai belajar mandiri dalam Prospecting harus mulai bisa Merekrut Agent Baru & Membimbing Anggota Team Barunya, tetapi tetap masih dalam pengawasan Leader Senior di atasnya.
Untuk syarat mencapai Posisi UNIT MANAGER tahun berikutnya, seorang AUM harus memenuhi kriteria :

API Pribadi AUM minimal Rp 180 Juta API dan Memiliki 4 agent dengan masing - masing memiliki Penjualan Omzet Pribadi minimal @ Rp 30 Juta API dengan Total API Group ( API Pribadi AUM + 4 orang API Team Agent ) minimal Rp 300 Juta API dan dengan Persistensi / Performance Nasabah Tahun Sebelumnya 90%



bekerja menggunakan FORMULA SUKSES 180 Juta API seperti tahun sebelumnya. Di akhir tahun 2014, AUM Ali ternyata berhasil mendapatkan Omzet = 180 Juta API. AUM Ali memiliki 4 Anggota Team yang sudah Omzet Produksi masing-masing Rp 30 Juta API. dan Persistensi 90 % Maka AUM Ali dinyatakan sudah QUALIFY untuk naik ke posisi UNIT MANAGER



Reward :

Apabila AUM Ali mendapatkan Omzet 180 Jt API nya sampai batas waktu January 2014 s/d Mei 2014 maka AUM Ali mendapatkan reward satu paket perjalanan ke Bali - Lombok selama 3 hari 2 malam dengan menggunakan Pesawat Garuda Airline, Hotel berbintang 5 yang berada di Bali, semua biaya ditanggung dikarenakan AUM Ali sudah berprestasi dan bekerja keras mendapatkan omzet nya tidak sampai akhir tahun 2014

Keterangan :
 
Komisi + Bonus Agent 2013 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn
(komisi dari produksi Agent Ali tahun 2013 yang lalu)
Komisi + Bonus AUM 2014 = 42% X Rp 180 Juta API = Rp 75,600,000 /thn
(komisi dari produksi AUM Ali tahun 2014 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) AUM ke Agent = 3% X Rp 150 Juta API = Rp 4,500,000 /thn
Total income AUM Jhon pada akhir 2014 adalah sebesar Rp 143,100,000/thn atau sekitar Rp 11 Jutaan perbulan


Note :
Bonus OR diberikan pada tahun berjalan ketika seorang pebisnis sudah memiliki anggota tim baru dan berproduksi. Bonus OR akan semakin tinggi sesuai posisi jabatan pebisnis.



JENJANG KARIR PADA TAHUN KE-3 SEBAGAI UM (Unit Manager)

Seorang Unit Manager (UM) adalah tahap aman pertama dalam sistem Bisnis Prudential di mana seorang UM diibaratkan adalah seorang Owner Bisnis yang telah berhasil membuka sebuah toko kecil milik sendiri. Saat ini seorang UM Ali sudah diberikan hak dan kewajiban untuk turun tangan 100% incharge terhadap kelangsungan Bisnis barunya tersebut. Leader Senior pada tahun ini hanya memantau saja. Kendali penuh Bisnis berada di tangan UM Ali.

Pelatihan untuk para Unit Manager akan lebih tinggi kualitasnya dibandingkan pada saat AUM atau Agent, di mana UM Ali akan menerima Skill Pelatihan bertaraf Internasional dan materi-materi yang lebih Advanced agar lebih sesuai untuk bekal Bisnis di masa depan.

Untuk mencapai posisi berikutnya yaitu Senior Unit Manager (SUM), maka UM Ali harus memenuhi kriteria sbb :





Untuk itu UM Ali memakai strategi ‘WORK GROUP’ di mana API yang dihasilkan adalah gabungan berimbang antara API Pribadi dan API anggota tim nya, dan pada akhir tahun 2015 di capai hasil sbb :


UM Ali API Pribadi Rp 150,000,000 Juta API
Ada 2 AUM dari unit UM Ali yang berhasil capai target naik UM @300 Juta ( Group UM ) API = Rp 600 Juta API ( Total Group )
Produksi Agent lama (2013) + Agent baru (2014) menghasilkan total API Rp 150,000,000
Total API Grop UM Ali adalah Rp 900,000,000
UM Ali sudah QUALIFY untuk naik posisi ke Promosi SUM di tahun 2015


Perhitungan income UM Ali akhir 2015 


Keterangan :
Komisi + Bonus AUM 2013 = 42% X Rp 180 Juta APi = Rp 75,600,000 /thn
(komisi dari produksi AUM Ali tahun 2013 yang lalu)
Komisi + Bonus UM 2014 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn
(komisi dari produksi UM Ali tahun 2014 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) UM ke Agent = 12% X Rp 900 Juta API = Rp 108,000,000 /thn













JENJANG KARIR PADA TAHUN KE-4 SEBAGAI SUM ( Senior Unit Manager)

Seorang Senior Unit Manager ( SUM ) adalah tahap berikutnya dalam Sistem Bisnis Prudential di mana seorang SUM sudah memiliki para Unit Manager (UM) di dalam tim nya. SUM Ali bertanggung jawab atas memantau kinerja para UM di bawah Supervisinya dan sekaligus SUM Ali harus membangun kekuatan dari para AUM dan Agent yang berada di bawahnya agar kelak mereka juga bisa sukses naik menjadi Unit Manager berikutnya.
Untuk mencapai posisi berikutnya yaitu Agency Manager ( AM ), maka SUM Ali harus memenuhi kriteria sbb :



Untuk itu UM Ali memakai strategi "WORK GROUP" di mana API yang dihasilkan adalah gabungan berimbang antara API Pribadi dan API Anggota Team nya, dan pada akhir tahun 2015 di capai hasil sbb :


SUM Ali memiliki API Pribadi Rp 150,000,000 ( Biasanya seorang SUM sudah tidak Full beraktifitas mencari New Case tetapi API New Cases biasanya di dapat dari Repeat Order Nasabah lamanya, & dari Existing Client atau Referensi - referensi ), Ada 2 AUM dari unit SUM Ali yang berhasil capai target naik Group UM @ Rp 300 Juta API = Rp 600 Juta API, Ada 2 UM berhasil capai target naik Group SUM @Rp 900 Juta = Rp 1,8 Milliar API, Produksi Agent lama (2013-2014) + Agent baru (2015) menghasilkan total API Rp 150,000,000
   

Total API Grop SUM Ali adalah Rp 2,700,000,000 SUM Ali sudah QUALIFY untuk naik Promosi ke posisi Agency Manager ( AM ) di tahun 2017



Perhitungan income SUM Ali akhir 2016



Keterangan :
Komisi + Bonus UM 2014 = 42% X Rp 150 Juta APi = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari produksi UM Ali tahun 2014 yang lalu)
Komisi + Bonus SUM 2015 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari produksi SUM Jhon tahun 2015 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) SUM ke Agent = 21% X Rp 900 Juta API = Rp 189,000,000 /thn
Bonus OVERRIDING (OR) SUM ke UM = 9% X Rp 1,8 Milliar API = Rp 162,000,000 /thn

Total income SUM Ali pada akhir 2015 adalah sebesar Rp 477,000,000/thn atau sekitar Rp 40 Juta perbulan

Note:
Seorang SUM Ali mendapatkan Fasilitas seorang UM Plus mendapatkan fasilitas INVESTASI DANA PENSIUN gratis dari Prudential berupa Long Term Incentive ( LTI ). 
Dana investasi tersebut nilainya sangat besar (sudah ada pebisnis yang memiliki dana pensiun sekian Milliar Rupiah). Dana pensiun LTI ini kelak boleh ditarik sebagian atau seluruhnya oleh Bapak Ali minimal setelah di atas 5 tahun kemudian. Artinya seorang Pebisnis di Prudential DIJAMIN akan Hidup Sejahtera di Masa Pensiun walaupun ia sebenarnya tidak pernah membuka Rekening Dana Pensiun. Prudential lah yang telah beritikad luar biasa memberikan fasilitas LTI ini untuk para pebisnisnya.















JENJANG KARIR PADA TAHUN KE-5 SEBAGAI AM (Agency Manager)

Seorang Agency Manager (AM) adalah tahap Aman Tertinggi dalam Sistem Bisnis Prudential di mana seorang AM merupakan posisi Ekslusif di Sistem Bisnis Prudential. Seorang AM Ali memiliki group yang besar jumlahnya, di atas ratusan bahkan sampai ribuan agent. Tugas AM Ali lebih kepada pengembangan kineja Group Manager di bawah Supervisinya, sambil terus membangun kekuatan baru dari para Agent - AUM yang akan kelak naik promosi menjadi UM tahun berikutnya.Seorang AM tidak ada target untuk tahun berikutnya. Fokus seorang AM adalah menciptakan banyak AM baru berikutnya. Sesuai sistem bisnis Prudential, maka pada akhir tahun 2017 Produksi Group AM Ali akan sbb :

	

Perhitungan income AM Ali akhir 2017



Keterangan :

 
Komisi + Bonus SUM 2015 = 42% X Rp 150 Juta APi = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari produksi SUM Ali tahun 2015 yang lalu)
Komisi + Bonus AM 2016 = 42% X Rp 150 Juta API = Rp 63,000,000 /thn (komisi dari produksi AM Ali tahun 2016 saat ini)
Bonus OVERRIDING (OR) AM ke Agent = 30% X Rp 900 Juta API = Rp 270,000,000 /thn
Bonus OVERRIDING (OR) AM ke UM = 21% X Rp 1,8 Milliar API = Rp 378,000,000 /thn
Bonus OVERRIDING (OR) AM ke SUM = 12% X Rp 5,4 Milliar API = Rp 648,000,000 /thn
Total income AM Ali pada akhir 2017 adalah sebesar Rp 1,422,000,000/thn atau sekitar Rp 120 Juta perbulan



Note:
 
Seorang AM Ali yang telah memiliki Income di atas Rp 1,000,000,000 /thn sudah tergolong sebagai seorang Milliarder. Seorang AM Ali juga memiliki fasilitas yang luar biasa yaitu JAMINAN KELANGSUNGAN BISNIS, di mana kerajaan bisnis yang telah ia bangun selama ini tidak akan hilang sia-sia apabila seorang AM telah mengalami Cacat Tetap Total atau Meninggal Dunia.

Contoh Konkrit di Dunia Bisnis Konvensional, seorang Bapak Direktur dengan gaji Rp 50 Juta/bln apabila si Direktur mengalami Kondisi Cacat Tetap atau Meninggal Dunia maka pendapatan Direktur TIDAK BISA diwariskan lagi kepada anak atau istinya karena pihak Perusahaan akan mencari pengganti Direktur yang baru.


Berbeda sekali dengan Sistem Bisnis di Prudential. Ahli waris AM Ali yaitu istri atau anak yang akan melanjutkan bisnis AM Ali dan menerima income AM Ali. 









:: Ekstra Royalti Seumur Hidup ::


Apabila kelak AM Ali telah memiliki AM - AM Baru berada di bawah Supervisinya maka AM Ali disebut sebagai SAM Ali (Senior Agency Manager), sebutan SAM adalah pertanda bahwa si AM sudah memiliki minimal ada 1 AM di bawah Supervisinya.



Seorang SAM memiliki fasilitas tambahan baru yaitu LIFE TIME ROYALTY AM on AM. Misalkan dalam beberapa tahun kemudian SAM Ali sudah memiliki 4 AM Direct dan ada total 4 AM Indirect dan setiap AM tersebut misalkan berproduksi dengan Omzet 8,1 M API Group, maka SAM Ali akan mendapatkan EXTRA INCOME berbentuk royalti sbb :

Royalti SAM ke AM Direct = 6%

Royalti SAM ke AM Indirect = 4%



Royalti dari 4 AM Direct = 6% X (4 X Rp 8,1 M API) = Rp 1,944,000.000 /thn
Royalti dari 4 AM Indirect = 4% X (4 X Rp 8,1 M API) = Rp 1,296,000.000 /thn
Total Royalti untuk SAM Jhon = Rp 3,240,000,000 /thn



Dimana income Royalti AM on AM tersebut masih belum termasuk income rutin SAM Ali dari kinerja API Pribadinya - API Agent - API AUM - API UM - API SUM yang berada dalam supervisinya.

Income SAM Ali pastinya akan sangat Fantastis !
Anda mungkin saja adalah Bapak Ali yang berikutnya yang akan mencoba dengan Sistem Bisnis Asuransi ini.

Karakter Bisnis Prudential yang luar biasa plus SISTEM Bisnis yang luar biasa akan menjamin kesuksesan Anda !


“Nilai Anda saat ini akibat keputusan yang telah Anda ambil di masa lampau, tetapi Nilai Anda di masa mendatang akan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini“




Bergabunglah di Bisnis Bersama Prudential untuk masa depan yang PASTI LEBIH BAIK !!!

. (Salam Luar Biasa dan Penuh Berkah untuk Anda dari Joko Surono/mrsunlive contax person HP. 085347895670)









BAGAIMANA MENYINGKAPI KATA “TIDAK “DARI PROSPEK MENJADI SESUATU BAGI PROSPEK YANG BERAKHIR DENGAN CLOSING “YA”

Menjadi agen asuransi, selain mengetahui produk, juga hendaknya mengetahui Teknik Handling Objection. 

Teknik Handling Objection adalah teknik untuk mengatasi keberatan saat berhadapan dengan nasabah.

Dan saya sarankan Anda tidak menggunakannya kalau tidak serius bergerak dalam bisnis di industri asuransi ini karena teknik di bawah ini apabila dilakukan dapat menyebabkan peluang Agen untuk closing case makin besar.

Teknik Handling Objection 

Diambil dari halaman Facebook, berikut ini 37 kasus yang umum terjadi. 

UNGKAPAN YG SERING DIJUMPAI KETIKA PROSPEK

1. SAYA PIKIR-PIKIR DULU 

a. Pak Prospek…. Saya setuju kalau Bapak pikir-pikir dulu, kalau saya mau beli sesuatu yang besar, saya pasti juga mikir-mikir dulu. Tapi waktu Bapak sedang pikir-pikir, perusahaan kami juga sedang pikir-pikir juga, apakah bisa terima Bapak sebagai nasabah atau tidak. Nah, sambil Bapak pikir-pikir, alangkah baiknya bila Bapak juga beri kesempatan kepada perusahaan kami untuk menilai, apakah Bapak memenuhi syarat untuk buka tabungan ini. Karena orang yang mau saja hanya punya kans 25% saja seperti yang saya jelaskan dipresentasi awal

 1.Mau, ada uang, tapi tidak sehat, tidak bisa.

2 Mau, sehat, tapi tidak mampu juga nggak bisa.

3. mau tapi tidak sehat dan tidak mampu,juga nggak bisa.

4. Hanya pada saat mau, sehat dan mampu saja bisa buka). Jadi boleh saya tanya kondisi kesehatan Bapak saat ini? (mulai keluarkan SPAJ & siap seolah-olah mau mengisi SPAJ).

b. Pak Prospek…. Saya setuju kalau Bapak pikir-pikir dulu, kalau saya mau beli sesuatu yang besar, saya pasti juga mikir-mikir dulu. Tapi boleh saya tahu, kira-kira apa yang Bapak Pikirkan? Apakah programnya terlalu bagus? Atau apa? Mumpung saya ada disini. Jadi saya bisa menjawab apa yang Bapak perlu pikirkan. Karena untuk menjelaskan program ini saya telah dilatih beberapa bulan dan harus ikut ujian juga. Bagaimana Pak?

2. SAYA MAU TANYA KPD ISTRI SAYA DULU

a. Pak, bila Bapak ingin membelikan kado kejutan untuk istri Bapak, apakah Bapak harus minta pendapat istri Bapak? Program tabungan ini adalah hadiah kejutan yang paling indah dari seorang suami kepada istrinya, karena ini wujud nyata cinta kasih suami kepada istri. Itulah disebut juga Wife Insurance. Apakah Bapak mau menghilangkan unsur kejutan dalam hadiah ini?

b. Pak Prospek, saya sangat setuju dengan rencana Bapak. Tapi seandainya Ibu setuju dengan proposal tabungan ini, apakah ini berarti Bapak langsung OK juga kan? ( lihat reaksinya, jika dia masih ragu-ragu, berarti apa yang dikatakan adalah alasan penolakan halus. Cari tahu lagi apakah ada yang belum dimengerti). Jika dia mantap, tapi tetap harus tanya istri dulu, maka lanjutkan ke ”d”.

c. Pak Prospek, saya sangat setuju dengan rencana Bapak menanyakan istri dulu. Nah, boleh saya tahu, kira-kira apa yang ingin Bapak tanyakan dengan istri?

d. Saya setuju dengan Bapak. Kita harus tanya sama ibu dulu. Nah, boleh nggak saya bertemu dengan istri bapak untuk menjelaskannya. Jika beliau ada yang kurang jelas, bisa langsung menanyakan kepada saya. Karena untuk menjelaskan program ini dengan lugas, saya dilatih beberapa bulan.

3. JANGAN SEKARANG TUNDA DULU

Pak boleh saya tahu bapak mau menunda berapa lama? Seminggu? Sebulan? 2 Bulan? Penundaan itu harganya mahal sekali harganya. Mengapa? Karena:

Ada 4 kategori calon nasabah Prudential.

Pertama, orang ini sehat, tidak pernah di rawat di RS, tetapi tidak ada uang yang bisa ditabung, nasabah ini tidak bisa diterima oleh Prudential.

Kedua, orang ini banyak uang yang bisa ditabung, tetapi tidak sehat, sudah kena diabetes, ini pasti juga ditolak Prudential.

Ketiga, orang ini sudah tidak sehat, sudah kena diabetes, dan tidak punya uang untuk ditabung, ini jelas-jelas akan ditolak Prudential.

Keempat, nasabah sehat dan ada sisa uang yang ditabung. Nah, ini baru bisa diterima Prudential. Tapi Pak, apakah kita dapat menjamin kalau kita akan terus dalam kategori ke empat ini? Sewaktu-waktu kondisi kita bisa pindah ke kategori 1, 2, atau 3. Mumpung kita mungkin sekarang masih ada di kategori 4, saat inilah yang paling tepat membuka acccount ini.

4. SAYA TDK PERCAYA ASURANSI

Boleh saya tahu Pak kenapa Bapak tidak percaya Asuransi?

Misalnya jawabannya adalah: Pernah tidak bayar Klaim

Boleh saya tahu duduk perkaranya kenapa klaim tersebut tidak dibayar? (Dengar dengan seksama apakah itu pengalaman pribadi atau hanya dengar dari cerita orang lain).

Pak, pada umumnya ada 3 kemungkinan besar mengapa suatu klaim tidak dibayar: 

a. Perusahaan Asuransi nakal
b. Agen nakal
c. Nasabah nakal

Tapi, jika semua asuransi tidak bagus, termasuk Prudential, tentu semua sudah bangkrut dan dari dulu sudah ditinggalin nasabahnya. Nah, apakah Bapak percaya Prudential tidak akan bayar klaim jika nasabah tidak ada salah? Tentu tidak kan? Nah, umumnya masalah timbul di nomor 2 dan 3. Saya yakin Bapak pasti bukan tipe no. 3. Dan saya juga sangat yakin saya bukan tipe no. 2. Mengenai hal ini, Bapak bisa cek nanti bagaimana saya menjawab pertanyaan dan menangani case ini. Nah, apa lagi yang membuat Bapak tidak percaya klaim tidak dibayar?

5. SAYA KAPOK DENGAN ASURANSI

Boleh saya tahu duduk perkaranya kenapa Bapak kapok dengan asuransi? (Dengar dengan seksama apakah itu pengalaman pribadi atau hanya dengar dari cerita orang lain.) Saya sangat memahami perasaan Bapak. Tapi, ada satu certa yang ingin saya share dengan Bapak: Istri Teman saya meninggal gara-gara dokter teledor meninggalkan gunting di dalam perutnya sehingga infeksi dan meninggal. Walaupun ada pengalaman begitu, tidak membuat teman saya tersebut tidak percaya dengan dokter lagi.karena beliau percaya itu hanya keterodoran satu dokter dari ribuan dokter yang baik. Nah, begitu juga dengan orang ikut asuransi. Ada pengalaman buruk dg asuransi A, bukan berarti semua asuransi lain jelek. Betul kan Pak?

6. SAYA TDK BUTUH ASURANSI

Memang Pak, kita semua pada dasarnya tidak butuh asuransi. Saya juga tidak butuh, Hanya maaf Pak, untuk orang-orang yang terpaksa menginap di RS karena Stroke, kanker, kena serangan jantung, merekalah sebenarnya yang membutuhkan asuransi. Cuma dalam kondisi seperti begitu, sudah terlambat!! Prudential tidak bakalan mau terima lagi, maupun asuransi lainnya. Apakah kita mau tunggu sampai kondisi seperti begitu baru mau buka asuransi??

7. BUDGET SAYA TDK CUKUP

Jika cuma alasan tidak mau ambil : Pak, untuk menabung, seyogyanya kita tidak menunggu sampai kita punya sisa uang. Menabung adalah satu sikap kita dalam membuat prioritas, dengan membedakan alokasi dana untuk kebutuhan-kebutuhan atau untuk keinginan-keinginan. Asuransi merupakan Kebutuhan yang harus kita utamakan. Untuk itu, jika kita harus melakukan prioritas, maka kita harus kurangi jatah kita untuk memenuhi keinginan-keinginan misalnya jalan-jalan akhir pekan atau makan luar bersama keluarga. Atau membeli baju bagus tapi belum sangat dibutuhkan. Dengan cara begitulah, kita bisa menciptakan alokasi tabungan kita sehingga saya yakin Bapak pasti bisa menabung mulai dari sekarang.

Jika benar-benar tidak punya : Pak oke dech kalau begitu, saya bisa pahami kondisi bapak sekarang. Tapi ngomong-ngomong, ada enggak teman/saudara bapak yang bisa direkomendasikan kepada saya? Karena Pak, mungkin saat saudara atau teman kita sakit, kita tidak bisa membantu dalam bentuk uang, tapi mungkin dengan rekomendasi Bapak, maka mereka akan mempunyai rekening yang sangat bagus ini.

8. BAGAIMANA KALAU SAYA DI PHK

Pak, kalau kita menabung masih kurang dari 2 tahun, kita bisa turunkan nilai premi.Tentu, maanfaat proteksi juga ikut terkurangi sementara. Nanti kalau kondisi sudah membaik, kita bisa minta premi dan manfaat polis dipulihkan kembali semula dengan syarat kesehatan kita masih baik dan berdasarkan usia saat itu. Apabila polis sudah berjalan lebih dari 2 tahun, kita bisa minta cuti menabung/premi. Nah, sepanjang dalam rekening tersebut masih ada dana dan cukup untuk bayar biaya asuransi dan administrasi bulanan selanjutnya, maka manfaat proteksi tetap berjalan. Tapi saya sangat yakin orang seperti Bapak pasti tidak akan di PHK. Jika benar-benar terjadipun, saya sangat yakin bapak akan cepat mendapat pekerjaan yang baru lagi.Betulkan Pak?

9. SAYA TDK TERTARIK

Pak, mungkin Bapak tidak tertarik dengan asuransi jiwa, dan memang saya agak jarang bertemu dengan orang Indonesia yang langsung tertarik dengan asuransi. Tapi saya yakin Bapak pasti tertarik untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak Bapak, dan memberikan penghasilan untuk Bapak dan keluarga dimasa yang akan datang. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin saya bahas dengan Bapak mengapa dan bagaimana asuransi bisa berikan.

10. SAYA SDH PUNYA BANYAK ASURANSI

Hebat pak. Jarang sekali saya bertemu dengan orang yang sudah demikian insurance minded. Tapi, ngomong-ngomong, apakah Bapak pernah cek dengan teliti, asuransi apa saja yang telah Bapak miliki? Apakah sudah seimbang dan lengkap belum? Apakah sudah ada program kena kondisi kritis, setelah diberikan uang untuk berobat, juga ditabungkanlagi sampai usia tertentu?

Soalnya, jika belum lengkap dan belum seimbang, malah jadi persoalan. Misalnya seseorang mempunyai polis, tapi kebanyakan adalah life semua. Jika beliau sial kena kondisi kritis, polis-polis tersebut masih belum berguna. Sedangkan dana cadangan tunai malah tersedot untuk biayai pengobatan kondisi kritis. Sehingga pembayaran premi mungkin jadi terbengkalai bahkan bisa jadi lapse. Apabila orang tersebut sampai meninggal, polis-polis yang lapse tersebut sudah tidak bisa di klaim lagi. Inikan tragis sekali, kan? Jadi, boleh nggak saya bantu untuk mendata asuransi apa saja yang Bapak miliki? (Biarkan prospek menyebutkan asuransi-asuransi yang dia punya).

11. SAYA ORANG BERIMAN TUHAN AKAN JAGA SAYA

Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Memang Iman kita harus digantungkan kepada Tuhan. Tapi Bapak setujukan ada bagian yang kita serahkan ke Tuhan, ada juga yang harus kita lakukan? Itulah sebabnya, mengapa pagar rumah dan pintu kita tetap harus dikunci setiap hari kan saat kita keluar rumah? Kalau kita tidak tutup dan kunci, malah kita mengundang pencuri masuk. Akankah kita bisa tenang berpergian jika kita biarkan pintu rumah kita terbuka lebar dan minta tolong Tuhan yang jaga? Tentu tidak. Itulah sama dengan asuransi. Kita ingin menjalankan hidup dengan tenang bersama keluarga, maka kita perlu proteksi masa depan orang-orang yang paling kita cintai. Jangan sampai masa depan orang tercinta kita tercuri hanya karena kelalaian dan keteledoran kita. Karena kita orang beriman maka kita harus bijaksana mengelola berkat/rejeki, mana yang harus diprioritaskan untuk hari ini dan mana yang untuk masa depan orang-orang tercinta yang Tuhan titipkan kepada kita. Betul nggak Pak?

12. BAGAIMAN KALAU SUATU HARI PRUDENTIAL BANGKRUT

Secara teorotis,bisa saja terjadi. Tapi masalahnya sebesar besar kemungkinan itu ? Hal yang sama seperti kita sendiri. Sekarang apakah ada jaminan perusahaan yang kita kelola sendiri pasti berdiri misalnya 10 th lagi ? Apakah ada kemungkinan suatu saat kita mengalami musibah yang sangat diluar kemampuan kita terjadi ? Pasti mungkin saja. Tapi fakta membuktikan bahwa Prudential tetap bertahan dan berdiri selama kurang lebih 165 th dan sudah melewati 2 kali perang dunia, sekarang masih tetap berjaya dijajaran lembaga keuangan terbaik di dunia. Dan juga terbukti ketika PRUDENTIAL dituntut Pailit di th. 2004, kantor pusat kami turun tangan( kasih lihat potongan iklan koran di Bisnis Indonesia) dan menjamin uang nasabah serta menjamin segala manfaat polis tetap berlaku. Dan yang paling menakjubkan, premi kami naik hampir 2 kali lipat di tahun 2004. itulah sebabnya mengapa Prudential sejak 2002, 5 tahun bertururt-turut dinobatkan sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik dengan asset diatas 1 trilyun. Jadi Pak, kalau boleh saya pastikan, hanya ada 2 kemungkinan besar Prudential bisa bangkrut Pak. Pertama, semua nasabah Prudential sedunia meninggal dalam waktu bersamaan. Kedua, Semua nasabah Prudential sedunia menarik uang secara bersamaan. Nah, sekarang seberapa besar kemungkinan itu terjadi Pak?

13. SAYA MAU BANDINGKAN DGN ASURANSI LAIN

Pak, saya bisa memahami dan setuju. Tapi, kalau boleh saya tahu apa yang ingin Bapak bandingkan? Apakah programnya? Perusahaannya? ( kita cari tahu apa yang mau dibandingkan. Jika bisa dijawab maka atasi masalah ini. Jika dia tetap minta mau membandingkan maka lakukan hal berikut). Baik lah Pak. Ini proposal kami, silahkan Bapak minta agen lain buatkan proposal yang sama persis seperti program kami ini. Tapi, sambil menunggu proses itu saya tanyakan dulu data-data kesehatan Bapak (keluarkan SPAJ), karena proposal ini perlu waktu proses penilaian apakah memenuhi syarat untuk diterima di Prudential atau tidak. (Apabila Pak prospek masih ragu-ragu jelaskan tentang Free Look). Bapak tidak perlu kwatir, bahkan kalaupun polis tersebut terbit, ketika dalam 14 hari setelah Bapak terima polisnya, maka Bapak tetap berhak membatalkan jika Bapak rubah pikiran dan uang bapak tetap dikembalikan ( setelah dipotong biaya cek kesehatan).

14. SAYA SDH ADA ASURANSI DARI KANTOR

Pak, itu bagus sekali, berarti Bapak berprestasi bagus di kantor. Tapi boleh saya tahu Pak? Proteksinya sebesar apa? Manfaat yang diberikan apa saja? Seandainya misalnya sakit kritis apakah dibayar juga Pak? Kalau tidak, dibayar sama siapa Pak? Apakah Bapak sudah punya solusi untuk hal yang satu ini?

Apakah di perusahaan Bapak, jika ada karyawan yang sakit kritis selama 1 tahun, perusahaan tetap memberikan perlindungan? Selanjutnya perusahaan akan tetap memperkerjakan orang tersebut walaupun sakit-sakitan dan sering tidak masuk kerja? Mungkin tidak kan?

Lagi pula, apakah Bapak sudah memutuskan untuk bekerja seumur hidup di perusahaan dimana Bapak bekerja sekarang? Atau apakah ada jaminan perusahaan akan mempekerjakan kita seumur hidup? Jika kita keluar disaat usia sudah cukup tua dan kondisi kurang baik, apakah ada perusahaan asuransi yang mau terima kita dengan premi yang murah seperti sekarang ini? Dan apakah kita sanggup bayar premi yang besar dalam kondisi tidak bekerja seperti itu? Sialnya, orang cenderung sering stres dan sakit dalam kondisi begitu. Apakah bapak sudah pikirkan solusinya?

15. SDR SYA JUGA PRUDENTIAL TAPI BELUM PUNYA ASURANSI

Bagus sekali Pak! Tapi mengapa Bapak belum ambil rekening ini? Apakah Bapak sudah paham betul apa itu Crisis Cover benefit 34, Pru Payor 33, Pru Spouse Payor33, dan Pru Parent Payor? Kalau belum, boleh saya jelaskan sekali lagi? Soal nanti Bapak ambil sama siapa, itu terserah Bapak.

16. PERUSAHAAN X JAUH LEBIH BAGUS

Pak, pada prinsipnya semua perusahaan asuransi itu bagus Pak. Tapi kalau Bapak cermati, Prudential dinyatakan oleh majalah Investor yang terkenal independen, 5 tahun berturut-turut sejak 2002 sampai 2006 sebagai perusahaan asuransi terbaik dikategori perusahaan dengan aset tertinggi, yaitu diatas 1 Trilyun. Tapi, bagi nasabah, yang terpentingkan kalau ada klaim, klaimnya dibayarkan kan? Nah, apakah Bapak sudah tahu belum ada beberapa kriteria sebuah perusahaan Asuransi tidak mau bayar klaim?

a. Pertama, Setoran tidak lancar
b. Kedua, Agent tidak Profesional dan tidak jujur
c. Ketiga, Nasabah tidak jujur

Nah, sebagaimana Bapak bisa lihat selama pembicaraan kita, apakah tersirat dibenak Bapak, saya adalah agen yang tidak profesional dan tidak jujur serta mau menghalalkan segala cara atau mengampangkan segalanya demi memenangkan hati Bapak untuk buka account ini? Sedangkan untuk butir no. 3 saya sangat yakin Bapak pasti tidak masuk ke kategori tersebut. Nah, sekarang Bapak bisa menilai sendiri apakah Prudential dan saya layak menjadi agen terbaik Bapak atau tidak.

17. LEBIH BAIK BERINVENSTASI DI RUKO

Saya setuju dengan pendapat Bapak. Investasi di ruko OK. Apabila kita telah beli ruko, lalu ruko tersebut disewakan maka kita akan dapatkan uang sewa. Ini adalah satu rencana yang bagus. Tapi bagaimana kalau kita sedang sial, terkena kondisi Kritis dan butuh dana 1 M sedangkan ruko dalam kondisi disewakan? Mungkin kita harus jual ruko tersebut. Tapi adakah orang yang mau beli ruko dalam kondisi tersewa dengan harga tinggi? Tentu tidak, karena yang beli biasanya adalah para investor yang memang hanya mau beli jika harganya sangat murah! Jika kita terpaksa jual murahpun, belum tentu bisa dapatkan pembayaran segera. Itupun dengan asumsi kalau Ruko tersebut sudah kita beli lunas, kalau kita masih mencicil kita kan masih harus bayar sisa utang kan Pak? Sisa uang tinggal sedikit. Ini kan menjadi masalah. Pak, pada prinsipnya, perusahaan kami juga menyediakan investasi bonus proteksi seperti ruko dalam kondisi disewakan. Tapi bayarnya hanya dicicicl saja tiap bulan. Jika kita sehat2 saja, dlm 10 tahun,”ruko” tersebut bisa bernilai sekitar 1 M. Kalau kita kena kondisi kritis setelah masuk cicilan bulan ke empat, ruko akan mengucurkan 1 M. Selanjutnya cicilan kita stop, tapi ruko tetap berikan kita ”nilai sewa” sebesar cicilan kita dan ditabungkan secara berkala kedalam rekening Pru kita sampai kita berusia 65. Baguskan? Sekarang, boleh saya tunjukkan bagaimana Bapak bisa mempunyai ”ruko” seperti itu?

18 ASURANSI MENDOAKAN SAYA CEPAT MATI

Nah, ini satu hal yang menarik. Begini Pak, mari kita mainkan peran seperti di film. Anggaplah Bapak sebagai perusahaan Asuransi dan saya adalah nasabah. Saya setor 5 juta sebulan, jika meninggal karena kecelakaan, asuransi bayar 1 M. Nah, Apakah Bapak sebagai perusahaan asuransi ingin saya cepat meninggal padahal setorannya Baru 1 bulan, 6 bulan? 1 tahun? Bapak akan dapat apa dari saya sebagai nasabah dalam periode sesingkat itu? Justru sebaliknya kan Pak? Bapak akan mendoakan saya supaya saya panjang umur dan mendapatkan keuntungan dari kepiawaian tim Bapak dalam pengelolaan dana tabungan yang saya dan nasabah lain setorkan tiap bulan. Nah, sekarang, apakah benar perusahaan asuransi mendoakan orang mati?

18. SAYA SDH KAYA TDK PERLU LAGI ASURANSI

Pak, saya akui bapak sangat kaya. Tapi boleh saya tanya, bapak sering dengar tentang kapal Cruise besar dan mewah kan? Kapal itu begitu mewah, luks, apa saja ada di dalamnya layaknya sebuah hotel bintang lima, shopping mall, dsb. Walaupun didesain untuk hampir tidak mungkin tenggelam dan dilengkapi dengan teknologi sangat tinggi, tetapi tetap saja di sampingnya ada pelampung dan sekoci. Belum lagi baju pelampung. Kenapa harus ada? Karena untuk jaga-jaga. Harga sekoci dan pelampung tidaklah seberapa dibandingkan dengan kehilangan jiwa dan tuntutan korban kecelakaan. Pemilik kapal yang super kaya tidak mau sudah kehilangan kapal juga harus keluar biaya untuk bayar tuntutan yang tidak dapat diprediksi. Itulah ciri khas orang kaya, berani dan pintar sebagai pemilik kapal pesiar. Dia ambil resiko kecil dengan membeli pelampung dan sekoci. Saya yakin Bapak pasti tipe orang yang juga tidak takut ambil resiko terukur seperti itu tapi bisa mendapatkan jaminan ketidak-hilangnya kesempatan untuk memberikn masa depan yang terbaik untuk keluarga, dalam kondisi apapun yang terjadi pada kita kan? Bapak setuju?

19. SAYA SDH ADA ADA AGENT  TERBAIK

Kalau Bapak sudah punya 1 agent yang terbaik, apa ruginya Bapak mempunyai 2 agent yang terbaik? Kan lebih bagus Pak? Misalnya Bapak mempunyai usaha Toko, apakah Bapak akan merasa tenang jika hanya menggantungkan pasokan barang-barang toko Bapak hanya dari 1 supplier saja atau lebih dari 1 Pak? Nah, itulah sebabnya saya ada disini.

20. Kata agen lain kalo polis Prudential harus bayar seumur hidup sementara asuransi dari perusahaannya hanya perlu bayar sesuai masa kontrak saja?

Wah, ini satu pertanyaan yang bagus sekali. Tapi ijinkan saya jelaskan hal ini dengan sebuah perumpamaan. Katakanlah Bapak sedang mau buka sebuah usaha, bapak sewa sebuah ruko. Nah, pada umumnya dalam perjanjian itu, dikatakan bahwa perjanjian ini berlaku 3 tahun dengan harga sewa sekian dan kondisi bra..bra..bra…... Nanti setelah, misalnya 3 tahun, Penyewa boleh perpanjang sewa, tapi dengan syarat dan kondisi yang baru sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Singkat cerita, waktu berjalan sangat cepat. Bisnis Bapak berkembang sangat bagus. Nah, pemilik tahu hal ini. Lalu sampailah waktunya Bapak harus perpanjang sewa. Pada saat itu, pemilik bilang, wah, sekarang harga sewa naik 50% dan sewa harus 5 tahun dan dibayar didepan. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah Bapak kesal atas kejadian ini? Atau lebih celaka lagi, pemilik sudah tidak mau perpanjang karena dia mau buka sendiri bisnis yang sama di ruko tersebut. Apakah Bapak senang dengan perjanjian seperti ini?

Sebaliknya, di toko sebelah, ada pemilik yang agak kaku. Orang mau kontrak sama dia harus memenuhi beberapa syarat dasar. Tapi begitu dia setuju, maka kontrak ini akan berlaku jangka panjang. Tapi diawal, ruko harus dikontrak minimal 2 tahun. Selanjutnya yang menentukan mau perpanjang atau tidak adalah si penyewa, bukan si pemilik. Nah, kalo ada pilihan seperti ini, Bapak akan pilih ruko yang mana? Saya yakin Bapak akan pilih yang terakhir. 

Nah, sama dengan Prudential. Memang pembayaran biaya asuransi dan administrasi adalah seumur hidup tapi hanya jika nasabah mau manfaat asuransi berlaku sampai seumur hidup. Jika tidak nasabah berhak putuskan kapanpun dia mau. Sebaliknya, ini hanya sebagai pengetahuan aja Pak, asuransi tradisional harus bayar selama masa kontrak, misalnya 20 tahun. Jika gagal maka polisnya lapse.kalo ada klaim setelah lapse, maka klaim tdk akan dibayar. Sedangkan Prulink, minimal menabung adalah 2 tahun. Selanjutnya nasabah berhak minta cuti premi. Sepanjang dalam rekeningnya tersisa cukup uang untuk bayar biaya asuransi dan adm, polisnya masih tetap berlaku walaupun sudah tidak setor lagi. Oleh karena itu, jika terjadi klaim seperti diatas, maka klaim tetap di bayar. Nah, itu kalo sial. Tapi anggaplah kita beruntung, selama belasan tahun, kita sehat sehat saja. Tapi dipenghujung masa kontrak, misalnya ditahun ke 18-19 polis. Kondisi kita memburuk, tapi belum bisa klaim. Nah, menurut akal sehat Bapak, apakah Perusahaan asuransi tradisional akan memperpanjang kontrak polis jika orangnya sudah sakit-sakitan parah seperti itu? Mungkin orang tersebut masih bisa diasuransikan, tapi dengan premi yang extra mahal sesuai dengan penentuan dari perusahaan asuransi berdasarkan kondisi terakhir! Apakah itu adil? Tentu tidak kan! Bagaimana dengan Prudential? Nah, sesuai dengan konsep yang saya ceritakan diatas. Walaupun nasabah sakit-sakitan, hak nasabahlah yang menentukan polisnya (PAA Plus) mau diperpanjang atau tidak ! Bukan Prudential. Nah, sekarang Bapak pilih yang mana? Mau nasib polisnya ditentukan Bapak atau ditentukan oleh perusahaan asuransi?

21. Wah, tahun kemarin hasil investasi unit link anjlok,ngeri ah!

Pak Prospek, sebelum saya jawab pertanyaan ini, boleh saya tanya sesuatu? Begini Pak. Ada teman saya kemarin naik SQ, tapi waktu mendarat di New York, ternyata terjadi guncangan hebat. Tapi Pak, seluruh penumpang bertepuk tangan ria. Bapak tahu kenapa? Karena pesawat mendarat dalam kondisi darurat!!! Mengapa bisa mendarat dengan baik? Karena SQ mempunyai pilot yang handal dan pesawatnya kualitas prima. Nah, begitupun PRUDENTIAL. Prudential Ibarat perusahaan SQ, pesawatnya adalah unit link sedangkan pilotnya adalah para Fund Manager yang hebat. Kita tidak bisa pastikan topan tidak ada, tapi kita bisa hindari dan kendarikan pesawatnya. Begitu juga PRUDENTIAL. Kami tidak bisa pastikan krisis ekonomi tidak ada, tapi dalam kondisi perekonomian yang terguncangn hebat terutama disektor keuangan ( reksadana), PRUDENTIAL masih tetap menghasilkan hasil positif, sementara yang lain sudah anjlok. Bukankah prestasi ini patut diacungkan jempol?



22. Bagaimana Prudential bisa bayar klaim yang besar?

 Nah, begini Pak. Pada prinsipnya PRUDENTIAL bukanlah perusahaan sosial, tapi dia adalah perusahaan bisnis yang tentu juga mau cari untung yang wajar. PRUDENTIAL bergerak dibidang yang menjamin resiko. Sehingga dia mempunyai tim riset dan pengembangan yang handal. Berdasarkan survei dan data statistik puluhan tahun dia bisa menghitung, bahwa dalam jumlah penduduk sekian, maka tingkat kematian rata-rata hanya sekian, sehingga dia sudah perhitungkan bahwa dengan premi sekian, dia masih bisa bayar klaim.

Selain itu, PRUDENTIAL sebagaimana perusahaan asuransi lainnya, dia juga tidak mau ambil menanggung resiko sendiri, tapi dibagi rata dengan perusahaan lain yakni perusahaan Re-asuransi. Dengan demikian, jika ada satu klaim besar, maka dia tetap akan bisa bayar. PRUDENTIAL hanya akan mendapatkan problem besar jika secara mendadak semua nasabah meninggal atau seluruh nasabah tarik uangnya. Tapi kemungkinannya seberapa besar sih Pak? Lagi pula, sebagai informasi saja Pak. Berdaarkan laporan dari majalah FORTUNE 500 EDISI Juli 2006, Perudential ( Britain ) adalah perusahaan TERBESAR KE 52 dari seluruh perusahaan besar dari seluruh industri di dunia. Kalau dalam industri asuransi jiwa, Prudential berada di PERINGKAT 5 DUNIA. Bagaimana kalau di Indonesia? Sejak tahun 2002-2006, 5 tahun berturut-turut PRUDENTIAL dinobatkan sebagai PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERBAIK (KATEGORI OMZET TERTINGGI, Rp.1 Trilyun ) di Indonesia. ( perlihatkan copian dari buku merah ).Itulah sebabnya mengapa Prudential bisa bayar klaim yang besar.

24. Kalau memang bagus,apakah untungnya buat perusahaan anda ?

Untungnya untuk perusahaan kami adalah jika kami hanya kelola uang kami sendiri katakanlah kami kelola US $ 1 juta, kami untung 30% (300 ribu US $). Tapi dengan keahlian yang + sama dan usaha yang lebih besar sedikit, misalnya kami kelola 100 jt US $ dan kami mengutip fee kerja 1% berarti dalam periode yang sama kami bisa untung 1 jt US $, dan bagaimana kalau nilainya 200 jt US $, 300 – 500 jt US $ ? Tanpa kami menunggu pengumpulan kapital yang besar, kami bisa mendapatkan hasil yang berlipat, itulah keuntungan kami. Mutual benefit dengan client. Bayangkan kalau kami kelola US $ 400 Milyar, berapa keuntungan tersebut ?

 

25. Lebih baik investasi di bisnis, PASTI dapat return yang lebih baik !

 Saya sangat setuju Pak kita harus maksimalkan investasi. Tapi apakah selama ini Bapak menaruh semua uang Bapak dalam bisnis? Tentu tidak kan? Karena ada sebagian kita taruh di tabungan karena kita perlu untuk cashflow harian. Ada yang kita taruh di properti untuk rumah tinggal. Ada yang kita pakai di lukisan untuk hobby koleksi. Ada pula yang dipakai untuk wisata. Setiap porsi pasti ada fungsinya yang optimal.Nah, begitu dengan asuransi. Ini adalah program untuk kepastian masa depan anak & keluarga walau apapun yang terjadi.

26. Apakah perusahaan anda PASTI dapat menjamin bunga yang ditunjukkan ?

jawabannya adalah tidak. Untuk menjawab pertanyaan bapak, saya kira kita perlu menyamakan persepsi dulu dengan “bunga” yang bapak maksud. Ini tidak sama dengan bunga bank. Ilustrasi kami memberikan gambaran proyeksi 6%, 10% dan 15% (dalam managed fund).Itu adalah proyeksi dari peningkatan nilai persatuan unit yang bapak miliki. Misalnya bapak memiliki sejumlah unit Rupiah Managed Fund, misalnya 1000 unit. Bayangkan, misalnya 1 unit itu ibarat US $ 1. Katakanlah US $1 saat ini adalah 9000 di awal tahun 2006. Jika proyeksi peningkatan 1 USD adalah 15%/th maka ini berarti di akhir tahun 2006, 1 US $ menjadi 9000 + (9000x15%) = Rp. 10.450,-. Karena peningkatan ini sifatnya acak, maka bisa jadi bulan Februari peningkatan 2%, Maret naik 1%, tapi mungkin juga Mei turun 1,5% dan seterusnya. Tapi kumulasi diakhir tahun, secara total peningkatannya adalah 15%. Apakah bapak menjadi panik ketika terjadi fluktuasi kecil di Dollar ? Apakah bapak serta merta akan menukarkan semua Dollar kedalam Rupiah ? Tentu saja tidak, karena orientasi bapak adalah jangka panjang dan bapak percaya nilai Dollar akan membaik di jangka panjang. Jika kita tukar Dollar secara reguler bulanan, ini berarti setiap bulan jumlah Dollar yang kita dapat sangat tergantung nilai Dollar terhadap rupiah saat itu. Jadi setiap bulan jumlah Dollar yang kita dapat mungkin semakin sedikit tapi nilai Dollar
yang sudah kita beli terdahulu nilainya sudah semakin meningkat.

Hal ini berlaku juga dengan Unit Link Prudential. Untuk tiap-tiap jenis investasi kemungkinan gain nya bisa tinggi, tapi ada juga kemungkinan sekali-sekali nilai turun cukup signifikan. Sesuai dengan hukum High Gain High Risk. Tapi disini risk yang dimaksud adalah risk yang terukur dan terkontrol dengan baik oleh jasa professional Fund Manager Prudential. Hasilnya bagaimana, bapak bisa lihat dari grafik investasi dan print out Harian Bisnis Indonesia berikut ini. Kembali ke jawaban kami terdahulu, kami tidak menjamin bunga karena tidak diperboleh UU karena ini adalah produk investasi. Seperti halnya Bapak (jika dia wirausahawan ), apakah bapak bisa prediksi tahun ini bisa pasti untung berapa ? Tentu tidak bisa, tapi dari pengalaman, bapak bisa punya keyakinan bisa untung sekian. Cuma bapak tidak bisa jamin bukan ?

Dari grafik diatas bapak bisa lihat nilai unit cash fund adalah yang paling kecil dari yang lain karena kita investasikan ke deposito. Tapi nilai tersebut tetap lebih besar dari deposito umum, kenapa? Karena kita depositokan dalam jumlah kolektif yang besar sekali, sehingga kita bisa nego nilai bunga deposito SBI ke BI atau bunga ke bank besar.

Nilai Fixed Income kita kebanyakan di tanamkan ke obligasi pemerintah atau perusahaan blue chips yang memperoleh jaminan lebih pasti.

Equity Fund kebanyakkan ditanamkan di saham-saham Blue Chips yang mempunyai fundamental bisnis yang solid misalnya Telkom, indosat, Astra, Gudang Garam, Sampoerna, dll (bisa berubah dari waktu ke waktu).

Managed Fund adalah fund yang dibagikan ke beberapa jenis fund tersebut. Biasanya komposisinya +35% Equity, + 55-60 % Fixed Income dan 7-10% cash fund, tergantung dari prediksi para fund manager kami menilai situasi terbaik dari investasi tersebut. Jadi bisakah rugi ? Jawabannya adalah bisa. Tapi ini long term, berdasarkan pengalaman Prudential selama hampir 165 thn di dunia, 80an tahun di Asia, dan pengalaman 11 th terakhir di Indonesia, maka rata-rata nilai investasinya adalah selalu lebih baik dari pada di bank dan bisa melawan inflasi.

Hal ini membutuhkan keahlian, waktu, serta jaringan yang sangat rumit. Apakah bapak mau menghabiskan banyak waktu untuk melakukan ini semua sementara nilai investasinya tidak terlalu besar ?

 

27. INVESTASI ITU SANGAT BERESIKO, SAYA TIDAK MAU!

 Saya sangat setuju jika suatu “investasi” resiko tinggi sebaiknya kita hindari, tapi itu kalau investasi tersebut dilakukan secara serampangan dan spekulatif. Dalam Porto Folio kami tersedia beberapa pilihan. Bapak bebas memilih jenis portofolio yang sesuai dengan tingkat toleransi resiko dan nilai investasi yang bisa diterima bapak. Dan untuk semua jenis portofolio tersebut, fund manager kami telah melakukan pengkajian yang mendalam mengenai segala seluk beluknya dan memantau terus kinerjanya. Sebagai contoh, kinerja investasi terendah kami adalah cash fund. Mengapa kami bisa capai sekian % lebih tinggi dari deposito? Karena kami invest dengan nilai kolektif yang besar sehingga punya bargaining power yang besar dengan pihak BI (jika invest di SBI).Lagipula, bapak bisa mulai dengan nilai yang kecil dan mendapatkan jaminan asuransi lagi. Anggaplah ini sebagai menaruh telur dibeberapa keranjang.

28. Kata Agen Perusahaan “A”, produk anda mahal sekali !!

 Nah, ini satu kenyataan yang sangat menarik. Kalau saya boleh tanya, berapa harga 1 cangkir kopi ? Bisa Rp. 2000,-, bisa juga Rp. 30.000,- bukan ? Kenapa ada yang mau beli kopi Starbucks Rp. 30.000,- secangkir sementara dengan uang yang sama bisa beli 15 cangkir kopi dengan harga Rp. 2000,-? Ini karena kualitas pelayanan lebih mahal dari kualitas produk.

Kalau boleh saya sampaikan, bisa jadi produk dari perusahaan “A” lebih murah, tapi jika bapak beli produk murah, bisa tidak mengharapkan pelayanan yang terbaik dan hasil investasi terbaik? Bisa tidak ketika kita berada pada kondisi yang paling membutuhkan pelayanan, kita bisa memastikan bahwa perusahaan tersebut masih exist, agen tersebut masih ada di industri ini ? Ini hanya asumsi kalau produk kami mahal. Lagipula, setiap produk mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bapak bisa minta pada agen perusahaan “A” untuk tunjukkan produknya yang terbaik dan minta dia buatkanilustrasi secara “apel to apel” programnya yang sama dengan program kami kepada Bapak. Setelah itu bapak lihat sendiri. Jika perlu, saya dengan senang hati akan tunjukkan keunggulan program kami. Saya minta maaf bahwa saya tidak bisa menyebutkan kelemahan produk perusahaan asuransi lain karena tidak etis, tapi saya bisa jelaskan keunggulan-keunggulan produk kami kepada bapak. Bapak lah yang akan membandingkan sendiri.

Ini hanya sekedar info dari salah satu client yang pada akhirnya client tersebut memilih produk kami. Beliau suka produk kami karena di produk lain tidak memiliki fasilitas seperti di PAA dan hasil investasi sangat OK.





29. Katanya Agen perusahaan A, product kalian jelek tapi mahal. 

 Ya benar, menurut mereka. Tapi kalau bapak mau beli handpone Nokia tapi tanya sama sales Samsung apa katanya? Berbicara soal soal mahal dan murah ibarat kita cari sekolah untuk anak. Apakah kita cari yang murah atau yang bagus? Sama halnya dengan kita seandainya kita harus masuk rumah sakit. Apakah kita cari rumah sakit dan dokter yang bagus atau cari rumah sakit yang murah dengan dokter yang baru lulus kuliah yg lagi cari pengalaman?

30. Kamu hanya jelaskan yang bagus saja. Apa sih kelemahannya?

 Program ini sangat bagus, tetapi menjadi kurang bagus kalau hanya menabung sebentar lalu diberhentikan, tidak dilanjutkan dalam jangka menengah dan panjang.Yah, sama juga seperti kita beli tanah. Kita yakin dalam jangka panjang, harganya akan naik secara signifikan. Tapi kalau kita beli tanah, kan ada biayanya kan. Ada pajak beli maupun jual. Kalau kita beli lalu sebentar kemudian kita jual lagi maka mungkin sekali kita nggak untung bahkan bisa rugi.

31. Wah, saya masih sehat dan bisa cari duit. Tidak butuh asuransi untuk jaga-jaga masa depan saya.

 Saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Tapi boleh saya bertanya sedikit ? Apakah kantor, mobil, rumah Bapak semuanya diasuransikan ?

(Jika jawabannya ya ) Mengapa Bapak asuransikan ? Karena mobil berada di jalan, resiko sangat tinggi, sering terjadi kecelakaan dan kehilangan. Jadi menurut bapak itu sebanding dengan biaya yang bapak bayar dan terukur, ya jadi fair kan ? Ya, karena nilainya kecil, jadi tidak terasa berat.Makanya, ngapain kita harus khawatir kehilangan ratusan juta setiap saat. Sementara dengan resiko terukur kita hilang beberapa juta bisa mengatasi kekhawatiran tersebut. Itulah sebabnya sebuah rasa “Peace of Mind” itu memang ada harganya.

( Jika jawabannya tidak )

Wow saya sangat kaget, Mengapa bapak tidak asuransikan ?

32. Saya masih muda &bujangan, tidak ada kebutuhan yang urgent ?

Sekarang ini justru saatnya, mengapa ? Karena anda mempunyai kemungkinan besar untuk bisa diterima dengan biaya rendah karena masih muda. Serta keleluasaan menabung karena belum ada tanggungan. Lagipula kita bukan ‘anak mami’ bukan ? Saya yakin bapak adalah orang yang sangat independen dan tidak mau bergantung kepada orang tua. Persoalan yang timbul berdasarkan survey adalah bahwa orang meninggal 85% didahului dengan sakit keras, 70% berbiaya besar . Sedangkan 15% sifatnya mendadak. Tentu kita tidak ingin orang tua kita keluarkan biaya pengobatan kita yang sebenarnya bisa mereka simpan untuk hari tua ketika kita katakanlah sudah tidak ada lagi, kan ? Sebagai contoh, coba kita lihat orang kaya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana ia sekarang ? Menurut bapak, apakah uang ratusan juta rupiah yang bisa dihemat tersebut bisa berguna untuk masa depannya?

 



33. KAKAK/TEMAN SAYA BILANG TUNDA DULU. 

pak, boleh nggak Bapak tanya Beliau, apakah beliau mau buat pernyataan kalau terjadi sesuatu atas diri bapak, beliau mau berikan sekian ratus juta untuk biaya pengobatan dan biaya hidup keluarga Bapak selanjutnya? Jika ya, Saya sangat sarankan Bapak tunda.

34. SAYA BELUM ADA PEMIKIRAN PUNYA ASURANSI.

 Memang sebelum saya datang Bapak belum pikir. Tugas orang-orang seperti saya ini membantu Bapak memikirkan hal-hal penting yang mungkin bapak lupa

35. Bagus, tapi saya tidak ada uang untuk menabung !

 Tergantung seleksi prospek kita sedari awal. Tapi kebanyakan karena dia belum menganggap perlu untuk ikut tabungan ini. Asking Right Question, Find The Need, Buid Up the interest, Give them the best solution.

Jika hanya alasan saja, kita bisa coba yang berikut ini : Mengapa menurut bapak, bapak tidak mampu menabung ? OK, menurut pengamatan saya, setiap hari bapak pasti mampu menyisihkan katakanlah Rp. 50.000,- untuk ditabung. Benar kan Pak ? Jika dia keberatan, maka katakan “Bagaimana jalau Rp. 10.000,-/hari ?” Jika dia mengiyakan, maka berarti bapak mampu menabung antara 10.000 – 50.000. Mari kita cari tahu dimana titik angka terbaik yang bisa memberi peluang bapak menabung tapi tidak menganggu cash flow harian. 

36. Terlalu bagus, sulit bagi saya untuk mempercayainya !

 Menurut anda dimana letak terlalu bagusnya sehingga anda tidak percaya? Karena bunga yang ditunjukkan 15% sedangkan bunga bank Cuma 8%?

(jelaskan konsep bunga bank masing-masing untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.)

Berikan penjelasan unit link seperti Reksadana (jika dia mengerti reksadana) Jika tidak tahu ttg reksadana, kita bisa ilustrasikan unit link seperti Dollar. Kenaikan bunga yang dimaksud adalah kenaikan dari nilai satuan unit tersebut. Berikan bukti contoh dari potongan Insurance Linked yang terdapat di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Selasa dan Kamis. Berikan juga grafik Unit Link.





37.Klaim susah dan sering tidak dibayar.

Pak, kalau saya bisa tunjukkan klaim Bapak pasti bisa dibayar apakah Bapak mau ambil program ini? (Jelaskan 3 poin kenapa klaim tidak dibayar di point 15) 
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