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Sebuah perusahaan asuransi adalah lembaga yang melindungi seseorang atau 
nasabahnya maupun badan usaha dari berbagai macam risiko kerugian dengan 
cara membayar membayar premi secara teratur. 

Peran Customer Satisfaction Dalam 
Usaha Asuransi

Headline

Dari pengelolaan risiko tersebut sering kali terdapat 
ketidakpuasan dari masing-masing nasabahnya dalam hal 
pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Mulai 
dari pelayanan pendaftaran yang panjang hingga proses 
pembayran klaim yang bertele-tele dan akhirnya membuat 
nasabah tidak puas terhadap layananan yang diberikan. Di era 
saat ini, peran perusahaan asuransi dalam memberikan layanan 
nasabah sangat diprioritaskan. Program yang ditawarkan pun 
beragam mulai dari adanya kemudahan dalam produk on-
line hingga loyalty program. Namun tidak seluruh program-
program tersebut berjalan sebagaimana mestinya, dan masih 
banyak nasabah yang masih merasa kurang dilayani. Sehingga 
ekspektasi nasabah terhadap perusahaan asuransi masih harus 
banyak di evaluasi dan dimonitoring oleh perusahaan asuransi 
itu sendiri.

Harapan atau ekspektasi nasabah diyakini mempunyai peranan 
yang besar dalam evaluasi kualitas produk (barang dan jasa) 
dan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan pada dasarnya 
memiliki hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan 
kepuasaan nasabah.

Tingkat kepuasan nasabah meningkat seiring dengan tingginya 
tuntutan sehingga tinggi pula ekspektasi yang ingin diraih, 
selain itu mendengar cerita orang lain yang dijadikan sebagai 
referensi (word of mouth) kepuasan nasabah.

Pengalaman masa lalu yang pernah mereka rasakan, tentunya 
menjadi layanan minimal yang dirasakan oleh nasabah. Jika 
tidak, mereka akan merasa kecewa.

Selain itu, perusahaan juga seringkali melakukan promosi 
dalam menarik pelanggan, sehingga hal tersebut dapat juga 
menjadi daya tarik nasabah untuk peningkatan layanan yang 
diperolehnya.   

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulasi di sektor jasa 
keuangan memberikan peraturan melalui POJK No.1/
POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan. Dimana perlindungan konsumen tersebut bertujuan 
untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, 
meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan 
kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya 
perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan 
kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. 
    
Dengan adanya peraturan yang berlaku, seharusnya perusahaan 
asuransi juga harus memberikan layanan terbaik kepada 
nasabah. Meningkatkan layanan produk dan purna layanan 
dengan baik serta memberikan informasi-informasi positif 
sehubungan dengan ekspektasi dan harapan yang diterima oleh 
nasabah. (dari berbagai sumber)
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Denpasar - Dalam rangka memperkuat konsolidasi BUMN Asuransi & 
Reasuransi sebagai langkah strategis pemerintah untuk menghadapi tantangan 
yang ada pada industri asuransi dan reasurasi umum, agar dapat terwujud 
ekosistem asuransi & reasuransi di Indonesia yang kuat, Kementerian BUMN 
telah menyelenggarakan sosialisasi Holding BUMN Sektor Asuransi Umum dan 
Reasuransi di Hotel Inaya – Nusa Dua, Bali pada tanggal 29 November 2018.

Asuransi Asei salah satu perusahaan asuransi umum yang 
akan menjadi anggota holding sektor Asuransi & Reasuransi ini 
semakin percaya diri dalam mendorong peran dan kiprahnya 
sebagai perusahaan asuransi yang terkemuka dan terpecaya di 
Indonesia melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi.

Program holding asuransi umum & reasuransi dapat menjadikan 
anggota holding, terutama Asuransi Asei dapat memperkuat 
struktur permodalan sehingga meningkatkan kapasitas 

leverage, memperluas jangkauan pemasaran serta dapat 
meningkatkan sinergitas operasional perusahaan baik dalam hal 
penguatan SDM, sistem teknologi informasi, termasuk sistem 
manajemen risiko yang terintegrasi. 

Dalam agenda tersebut juga diselenggarakan penandatanganan 
komitmen bersama antara direksi anggota holding dan 
HIMPARRA dalam hal dukungan terhadap implementasi inisiatif 
holding BUMN sektor Asuransi Umum dan Reasuransi.

Keikutsertaan Asuransi Asei Dalam 
Sosialisasi Implementasi Holding Sektor 
Asuransi Umum dan Reasuransi 

Berita Utama



Hadi Hariyanto
Kepala Bagian Underwriting Asuransi Harta 
Benda (Property) Divisi Asuransi Umum
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Customer Satisfaction = 
Kunci Keberhasilan Perusahaan

Kepuasan pelanggan/konsumen 
adalah perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang muncul 
setelah membandingkan kinerja 
(hasil) produk yang dipikirkan 
terhadap kinerja yang diharapkan.

Seorang pelanggan yang merasa puas dengan nilai yang 
diberikan oleh produk atau jasa tersebut sangat besar 
kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama 
atau menciptakan loyalitas pelanggan. Sebuah organisasi/
perusahaan termasuk PT Asuransi Asei Indonesia (Asuransi 
Asei) sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa 
industri keuangan, mengartikan pentingnya faktor kepuasan 
pelanggan dalam keberlangsungan hidup perusahaan. 
Kepuasan pelanggan akan membawa pengaruh yang 
cukup besar bagi reputasi perusahaan di pasar Asuransi. 
Sehingga akan membawa dampak yang cukup besar bagi 
keberlangsungan hidup perusahaan.

Dalam triwulan ke-4 tahun 2018, Bagian Sekretariat & Humas 
Asuransi Asei telah menyampaikan buku pedoman Customer 
Care sebagai acuan atau standarisasi yang diharapkan dalam 
melayani pelanggan/konsumen sehingga dapat menjadi acuan 
untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang semakin baik.

“Bagi perusahaan jasa seperti Asei produk yang dijual adalah 
sesuatu yang tidak berwujud barang, dimana kepuasan 
pelanggan tidak bisa diukur melalui kualitas barang yang dijual. 
Untuk itu Customer Satisfaction memiliki peran yang sangat 

penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan nama baik 
perusahaan di mata pelanggan. Ketika sebuah perusahaan jasa 
memiliki pelayanan (service) yang baik tentunya akan menarik 
bagi pelanggan untuk mempergunakan atau membeli Jasa 
nya. Perusahaan jasa menjual “Janji” kepada pelanggannya 
sehingga pada saat “janji” ini dapat direalisasikan sudah pasti 
pelanggan akan merasa puas dan akan menggunakan jasanya 
lagi di waktu-waktu berikutnya. Hal ini tentunya akan sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan profit perusahaan secara 
umum”, ungkap Kepala Bagian Underwriting Asuransi Harta 
Benda Divisi Asuransi Umum, Bapak Hadi Haryanto dalam 
wawancara Warta Asei 7 Desember 2018.

Pria yang akrab dipanggil Pak Hadi ini menambahkan bahwa 
diperlukan suatu strategi yang terintegrasi mulai dari unit 
Pemasaran, unit teknik, unit klaim maupun unit pendukung 
lainnya sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan 
ekspektasi pelanggan yang pada akhirnya akan merasa puas. 
Untuk mendukung strategi perusahaan dimaksud perlu dibuat 
suatu SOP terkait dengan proses bisnis secara keseluruhan 
maupun SOP terkait Costumer Satisfaction yang berisikan 
standard pelayanan pelanggan dan Service Level Agreement 
(SLA).

Buletin Warta Asei

Kolom Kita
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Sosialisasi Holding BUMN Asuransi 
Umum dan Reasuransi Kepada Pegawai 
Internal Asuransi Asei

Jakarta - Asuransi Asei sebagai 
perusahaan yang berfokus pada 
Asuransi Keuangan terpercaya 
di Indonesia, melaksanakan 
kegiatan Sosialisasi Holding 
BUMN Asuransi Umum dan 
Reasuransi yang dibawakan 
oleh Forum Pegawai (FP) 
Asuransi Asei dan Forum 
Komunikasi Pegawai (FKP RIU 
d/h ASEI). 

Sebelumnya, Sosialisasi Implementasi holding BUMN sektor 
Asuransi Umum dan Reasuransi ini telah disampaikan oleh 
Kementerian BUMN melalui undangan fullday workshop kepada 
para Direksi anggota holding dan para Serikat Pekerja anggota 
holding. Agenda ini berlangsung di Hotel InnayaBali pada 29 
November 2018.      

Antuisasme dari peserta sosialisasi terlihat dengan adanya 
beberapa aktivitas dialog dan tanggapan dari pegawai 
kepada masing-masing ketua Forum Pegawai pada saat acara 
berlangsung.

“Diharapkan setelah dilaksanakannya sosialisasi hari ini, Pegawai 
dapat memperoleh informasi dengan benar dan jauh dari 
rumor-rumor negatif yang beredar diluar. Selain itu Pegawai 
mengetahui skema, progres dan timeline dari konsolidasi yang 
dilakukan oleh Kementerian BUMN terkait pembentukan Holding 
tersebut”, ungkap Ketua Forum Pegawai (FP) Asuransi Asei, 
Gerardus Randita Bramantya dalam pemaparan prensentasinya.
 Sosialisasi internal yang dihadiri lebih dari 100 pegawai ini, 
mendapat respon positif dari para pegawai. 

Dhaud Anggoro, Staff Underwriting Kantor Cabang Utama 
mengungkapkan bahwa sosialialisasi holding ini bagus dan 
informatif, harapannya setelah pembentukan holding ini dapat 
membawa Asuransi Asei jauh lebih baik lagi.”

Buletin Warta Asei

Kegiatan

(1) Gerardus Randita Bramantya - Ketua Forum Pegawai (FP) Asuransi Asei, (2) Darojat Yogi 
Chandra - Ketua Forum Komunikasi Pegawai (FKP RIU d/h ASEI), dan (3) Sosialisasi Holding 
BUMN Asuransi Umum & Reasuransi
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Pelatihan ini terselenggara bekerjasama dengan PT Dirga Cahya 
Abadi Anugrah dengan pemateri Baby Poernomo MA, Mgr dan 
Prof Drs Gunawan Tangkilisan. Dengan jumlah peserta lebih dari 
20 peserta yang berasal dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang 
Jatabek & Bandung. 

Materi pelatihan yang disampaikan berhubungan dengan tata 
cara/implementasi penerapan Buku Pedoman Customer Care 
PT Asuransi Asei Indonesia yang telah dibagikan ke seluruh 
Pegawai pada awal TW IV 2018.

Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, pegawai dapat 
termotivasi untuk menerapkan focus layanan T-O-P (kecepaTan-
infOrmatif-emPati) baik didalam lingkungan internal maupun 
eksternal, sehingga akan membawa dampak positif terutama 
bagi Asuransi Asei dalam memberikan pelayanan yang 
berpengaruh pada kepuasan pelanggan.

Kegiatan

Buletin Warta Asei

In House Training Customer 
Service Excellent (Batch 1)
Jakarta - In-House Training Customer Service Excellence (Batch 1) 
dilaksanakan pada 22-23 November 2018 bertempat di Asei Training 
Center, Graha Asei lantai 4 Jakarta.
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Kepuasan Pelanggan Bagi Perusahaan Jasa

Buletin Warta Asei

Menurut Kotler (2002) kepuasan 
pelanggan adalah perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang muncul setelah 
membandingkan antara persepsi atau 
kesannya terhadap kinerja berada di 
bawah harapan, pelanggan tidak puas. 
Tapi, jika kinerja yang melebihi harapan, 
pelanggan amat puas dan senang. Jika 
kinerja yang dirasakan di bawah harapan, 
pelanggan tersebut akan merasa 
dikecewakan, jika kinerja memenuhi 
harapan pelanggan, pelanggan akan 
merasa puas, sedangkan jika kinerja 
melebihi harapan maka pelanggan 
akan merasa sangat puas. Kepuasan ini 
tentu akan dirasakan setelah pelanggan 
yang bersangkutan mengkonsumsi atau 
menggunakan pprduk tersebut.

Lalu bagaimana pengukuran terhadap 
kepuasan pelanggan?
Empat metode yang diterapkan oleh 
Tjiptono (2005; 210) dalam bukunya 
meliputi :

a. Sistem Keluhan dan Saran 
Setiap organisasi/perusahaan yang 
berorientasi pada pelanggan perlu 
menyediakan kesempatan dan akses 
yang mudah dan nyaman bagi para 
pelanggannya guna menyampaikan 
saran, kritik, pendapat, dan 
keluhan mereka. Media yang biasa 
digunakan bisa berupa kotak saran, 
kartu komentar, saluran telepon 
khusus bebas pulsa, website dan 
lain-lain. Dimana metode ini dapat 
memberikan ide atau masukan yang 
berharga kepada perusahaan.

b. Ghost Shopping (Pembelajaan 
Misteri)
Salah satu cara memperoleh 
gambaran mengenai kepuasan 
pelanggan adalah dengan 
memperkerjakan beberapa orang 
ghost shoppers (pembelanjaan 
misterius) untuk berperan atau 
berpura-pura sebagai pelanggan 
potensial produk perusahaan atau 
pesaing. Para pembelanja misterius 
akan diminta untuk mengamati 
secara seksama dan menilai cara 
perusahaan dan pesaingnya 
melayani permintaan spesifik 
pelanggan, menjawab pertanyaan 
pelanggan dan menagenai setiap 
keluhan. Hal tersebut dilakukan 
sebagai cara untuk melakukan 
penilaian terhadap kinerja karyawan 
perusahaan.

  
c. Lost Customer Analysis (Analisis 

Pelanggan yang berhenti)
Sedapat mungkin perusahaan 
menghubungi para pelanggan 
yang telah berhenti membeli atau 
yang telah berpindah pemasok 
agar dapat memahami mengapa 
hal itu terjadi dan supaya dapat 
mengambil kebijakan perbaikan atau 
penyempurnaan selanjutnya.

d. Survey kepuasan pelanggan
Sebagian besar riset kepuasan 
pelanggan dilakukan dengan 
menggunakan metode survei, 
baik survey melalui pos, telepon, 
e-mail, internet maupun wawancara 

langsung. Melalui survei perusahaan 
akan memperoleh tanggapan 
dan balikan secara langsung dari 
pelanggan dan juga memberikan 
kesan positif bahwa perusahaan 
memberikan perhatian terhadap 
para pelanggannya. 

Dalam industri jasa, kepuasan 
pelanggan sangatlah ditentukan oleh 
karyawan yang berhubungan langsung 
dengan pelanggan. Kepuasan saat 
berinteraksi yaitu waktu dimana 
pelanggan mendapatkan pelayanan, 
70% bergantung pada kemampuan 
karyawan front-line, salah satu 
penyebab yang membuat karyawan 
tidak mampu menciptakan kepuasan 
adalah karena tidak adanya otoritas 
dalam mengembangkan keputusan. 
Akibatnya permintaan pelanggan tidak 
dapat segera dipenuhi dan komplen dari 
pelanggan tidak cepat teratasi. 

Kualitas pelayanan (jasa) mencerminkan 
kemampuan perusahaan untuk 
menjalankan sesuai dengan fungsinya. 
Apabila terdapat jasa atau pelayanan 
tertentu yang kualitasnya buruk atau 
kurang baik, maka konsumen/nasabah 
akan enggan untuk menggunakan dan 
mungkin adanya citra negatif yang 
di ciptakan oleh konsumen/nasabah. 
(sumber : dari berbagai sumber) 

Knowledge

Mengenali, memenuhi 
dan memuaskan 
kebutuhan pelanggan 
merupakan salah 
satu strategi yang 
harus diterapkan oleh 
perusahaan dalam 
konsep dan rencana 
bisnis.
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