
Refleksi   

ya sevafau perusahaaan turut 
berbagi dengan sesama. Sayang 
manajemen belum bersedia 
membuka detail produk ini 
yang pasti produk yang dita-
warkan tidak jauh berbeda de-
ngan asuransi mudik tahun lalu. 
“Program ini akan diselenggara-
kan dengan tajuk Mudik Aman 
Bersama Jiwasraya pada 19-21 
Juni nanti,”ujarnya. 

Edukasi efektif

Tahun lalu, Jiwasraya mem-
berikan asuransi mudik gratis 
dengan uang pertanggungan Rp 
2 juta untuk perlindungan asu-
ransi jiwa selama dua bulan. Ji-
wasraya membagikannya pada 
15.600 jiwa. Adapun mekanisme 
pengaktifan Asuransi Gratis  
Jiwasraya sangatlah mudah. 
Para pemudik cukup mengirim-
kan SMS.

Budi menambahkan asuransi 
mudik gratis cukup efektif da-
lam memberikan edukasi pada 
masyarakat akan pentingnya 
asuransi. Masyarakat tidak per-
lu cemas selama perjalanan ka-
rena resiko yang tidak diingin-
kan dialihkan pada perusahaan 
asuransi. 

Program ini juga membuat, 
Jiwasraya lebih dekat dengan 
masyarakat. Tingkat kesadaran 
(awareness) masyarakat terha-

dap Jiwasraya meningkat. 
“Program ini kami pertahankan 
karena dampaknya cukup baik 
untuk branding perusahaan,” 
ujar Budi

Asuransi lain yang menye-
lenggarakan asuransi mudik 
gratis adalah Asuransi Astra 
Buana. Head of Communica-
tion and Event Department, 
Asuransi Astra Buana Laurenti-
us Iwan Pranoto mengatakan, 
tahun ini, asuransi mudik gratis 
akan diberikan mulai 22 Juni 
hingga 1 Juli 2017. Pembagian 
asuransi mudik ini akan dibare-
ing dengan pelatihan mengemu-
di yang aman dengan para supir 
dari perusahaan Bus. Ada juga 
pembagian asuransi mudik di 
Pos Siaga Astra 24jam yang 
tersebar di 10 lokasi. “Program 
mudik kami menggandeng  
perusahaan Astra lainnya,” 
ujarnya.

Asuransi mudik dari Asuransi 
Astra menggunakan produk 
asuransi mikro Warisanku yang 
memberikan uang pertanggung-
an hingga Rp 10 juta bagi yang 
meninggal karena kecelakaan. 

Laurensius menambahkan, 
asuransi mudik ini lebih ke misi 
sosial perusahaan dan mendu-
kung program pemerintah #ber-
ikanpeaceofmind buat para 
pemudik. “Awareness, bran-
ding atau pengenalan produk 
itu bonus,” ujarnya.  o

Memperkenalkan produk pada masyarakat luas sudah men-
jadi keharusan bagi perusahaan. Tanpa pengenalan akan man-
faat produk itu, nilai dan keuntungan yang diberikan sebuah 
produk terasa minim. Jika berlanjut, hal ini bisa membuat bisnis 
perusahaan mandek bahkan harus gulung tikar.

Bagi Asnan Furinto, pengamat pemasaran dari Universitas 
Bina Nusantara, asuransi mudik gratis yang dilakukan oleh per-
usahaan asuransi merupakan sebuah aktivitas untuk memperke-
nalkan produk pada masyarakat pada saat yang tepat. Ketika 
mudik, tentu ada saja kemalangan yang tak terduga. “Program 
asuransi mudik gratis sama seperti pembuatan acara-acara yang 
menciptakan kesadaran (awareness), aktivasi brand untuk 
mengekspose sebuah produk,” ujarnya.

Menurut Asnan, cara yang paling efektif untuk mendapatkan 
keuntungan optimal dari asuransi mudik gratis ini adalah cara 
yang ditempuh Asuransi Simasnet yang menggandeng Cermati. 
Sebab, perusahaan akan mendapatkan informasi mengenai pe-
langgan potensial. Informasi tersebut didapatkan dari formulir 
yang diisi konsumen ketika mengajukan permohonan. Informasi 
ini bisa ditindaklanjuti perusahaan untuk meningkatkan aware-
ness hingga akuisisi nasabah baru.

Cara yang diambil Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Astra 
Buana kurang efektif mengekspos produk dan brand. “Sangat 
lucu jika perusahaan menganggap menjadikan momentum 
Lebaran sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR) 
murni. Mereka punya peluang dapat nasabah baru tetapi tidak 
dimaksimalkan,” tambah Asnan.

Namun, agar bisa optimal, perusahaan asuransi harus mampu 
menghadirkan program yang berkelanjutan. Masyarakat yang 
dibidik merupakan masyarakat kelas menengah bawah yang 
tingkat literasi terhadap asuransi masih cukup rendah. Mereka 
biasanya menganggap asuransi bukan sebuah kebutuhan yang 
harus dipenuhi.

Perusahaan asuransi juga harus bisa menciptakan fitur-fitur 
yang disesuaikan dengan kebutuhan mareka demi menciptakan 
pengalaman konsumen (customer experince) terhadap asuransi. 
Bila tidak, terbentuknya kesadaran akan pentingnya asuransi 
sulit diciptakan. Sebab, layanan utama asuransi adalah klaim. 
Mereka hanya akan memiliki pengalaman berasuransi jika terjadi 
kemalangan. “Bentuknya bisa seperti menciptakan aplikasi atau 
simulasi-simulasi yang menjawab kebutuhan yang mereka ha-
dapi sehari-hari,” terang Asnan.         o

Butuh Program yang 
Berkelanjutan

Mitos dan 
Fakta EQ

Ada kecerdasan intelektu-
al yang dikenal dengan 
singkatan IQ. Ada pula 

kecerdasan emosional yang di-
singkat sebagai EQ. Konsep EQ 
ini dipopulerkan oleh psikolog 
lulusan Harvard bernama Da-
niel Goleman di tahun 1995 de-
ngan buku bestseller-nya Emo-
tional Intelligence.

Konsep EQ cukup menggun-
cangkan paradigma psikologi 
kala itu. Bahkan hingga hari ini, 
EQ dipandang “istimewa” dan 
“sangat penting,” sehingga ba-
nyak tokoh yang “diduga” suk-
ses dengan EQ tinggi. Goleman 
sendiri “menampik” pernyataan 
tersebut. Secara aktif, ia mene-
pis mitos bahwa EQ adalah 
satu-satunya faktor atau faktor 
utama sukses.

Apa saja sebenarnya mitos 
dan fakta EQ? Pertama, EQ 
bukan determinan yang terbaik 
untuk memprediksi kesuksesan 
seseorang. Buang jauh-jauh mi-
tos bahwa “kalau EQ tinggi, 
pasti sukses.” Tergantung bi-
dang yang ditekuni, kesuksesan 
membutuhkan gabungan bebe-
rapa kecerdasan yang bekerja 
sinergistik. 

Misalnya, seorang komposer 
sukses membutuhkan kecer-
dasan intelektual untuk mampu 
membaca dan mencipta musik, 
kecerdasan musikal untuk 
mampu mengolah nada, kecer-
dasan fisik untuk mampu meng-
gunakan alat musik dengan ta-
ngan dan tubuh, serta kecerdas-
an emosi untuk mampu bekerja 
sama dengan orang lain serta 
mempromosikan diri dalam ka-
rier. 

Kedua, IQ adalah determinan 
yang lebih baik untuk mempre-
diksi kesuksesan seseorang. 
Namun determinan ini mempu-
nyai beberapa keterbatasan 
apabila digunakan secara inde-
penden. Tanpa kecerdasan inte-
lektual, hampir mustahil seseo-
rang akan mampu bertahan be-
kerja di suatu bidang hingga 
mencapai tingkat sukses 
tertentu. Semua bidang 
kerja membutuhkan 
kecerdasan intelek-
tual untuk dapat 
belajar suatu ke-
trampilan (skill) 
dan berfungsi 
baik. 

Bahkan akti-
vitas sederhana 
sekalipun perlu 
kecerdasan inte-
lektual. Dan setiap 
ketrampilan membu-
tuhkan kecerdasan in-
telektual yang berbeda. 
Sebagai contoh, menu-
lis secara fungsional 
pasti dikuasai oleh 
mereka yang berpen-
didikan SD sekalipun. 
Menulis secara teknis 
hanya dapat dikuasai 
oleh mereka yang telah 
terbiasa menulis untuk 

kepentingan sekolah dan kerja. 
Menulis secara kultural memer-
lukan kemampuan berpikir ter-
struktur, selain kemampuan 
menulis secara fungsional. 

Namun ketika seseorang te-
lah mencapai tingkat sukses 
seorang pemimpin (holistik), 
maka diperlukan EQ yang lebih 
tinggi. Semakin tinggi posisinya, 
semakin tinggi EQ yang dibu-
tuhkan untuk dapat memperta-
hankan sukses. Jadi, seorang 
CEO perusahaan, misalnya, 
perlu EQ yang jauh lebih tinggi 
daripada seorang manajer kan-
tor.

Ketiga, seseorang ber-EQ 
bukan semata-mata “luwes” 
dan punya empati tinggi. Nice 
people have high EQ adalah 
mitos. Seseorang yang punya 
EQ tinggi mempunyai karakter 
(personality trait) lebih dari 
itu. Ia punya kepekaan akan diri 
dan orang lain, serta mampu 

mengelola emosi agar positivi-
tas terjaga. Hubungan personal 
juga baik, tidak semata-mata 
karena ia “luwes” bergaul, na-
mun karena ia mempunyai kon-
sep diri yang baik dan matang. 
Hubungan yang dibangun dida-
sari oleh rasa respek sehingga 
harmoni terjalin.

Perspektif holistik

Keempat, EQ tidak lebih pen-
ting dari IQ. Ini adalah fakta 
penting. Tanpa kecerdasan in-
telektual, seseorang dengan EQ 
tinggi bagaikan seseorang yang 
pandai membuat kotak namun 
tidak mempunyai isi yang ber-
guna. Ibaratnya, baik kotak dan 
isi mempunyai fungsi tersendiri 
dan sama-sama penting. Tanpa 
kotak, isi akan berantakan. 
Tanpa isi, kotak tidak begitu 
berguna. 

Kelima, EQ bukan harga 
mati. EQ dapat ditingkatkan. 
Pola pikir (mindset) bahwa se-
gala sesuatu sudah merupakan 
“takdir” alias “dari sononya” 
merupakan pola pikir tidak 
sahih alias “ngaco.” Baik EQ 
maupun IQ dan kecerdasan-ke-
cerdasan lainnya dapat terus 
diasah, diperbaiki, dan diting-
katkan.  

Psikolog Stanford Carol 
Dweck dengan teori growth 
mindset menolak paradigma 
“takdir” (fixed mindset) terse-
but. Sepanjang kita masih hidup 
dan mempunyai kognisi baik, 
kita dapat belajar dari peng-
alaman-pengalaman baik mau-
pun buruk diri sendiri dan orang 
lain. Kecerdasan emosi juga 
dapat diperbaiki dengan kesa-
daran, niat, dan usaha sungguh-
sungguh untuk menjadi lebih 
baik. 

Keenam, ketika mengguna-
kan EQ sebagai alat ukur, ia ti-
dak bisa berdiri sendiri. Seba-
gaimana kesuksesan tidak per-
nah dihasilkan dari satu jenis 

kecerdasan belaka, EQ ha-
nya punya makna apabila 

kecerdasan-kecerdasan 
lain juga diperhitung-

kan. Perspektif holistik 
perlu digunakan keti-
ka “mengukur” ke-
cerdasan-kecerdas-
an yang berperan 
dalam sukses.

Jadi,  persepsi 
tentang EQ perlu 
diluruskan, terutama 

bagi mereka yang le-
bih percaya mitos atau 

miskonsepsi. IQ tetap 
merupakan faktor pe-
nentu penting, namun 
ketika karier telah men-
capai titik tertentu, EQ 
akan lebih berperan 
dalam mempertahan-
kan dan meningkat-
kannya. 

Selamat mening-
katkan EQ.               o
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Baik EQ, IQ, dan 
kecerdasan 
lainnya dapat 
terus diasah, 
diperbaiki, dan 
ditingkatkan.  
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