
39 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah menempuh kegiatan kerja magang selama 2 bulan di PT. Great Eastern 

Life Indonesia dalam saluran distribusinya yaitu agency ProTrust Advisor, maka 

penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

 Konsep financial planning yang dilakukan seorang financial planner 

sangat berguna untuk membantu seseorang dalam perencanaan manajemen risiko 

dan proteksi asuransi, investasi dan tabungan, dana pensiun, dana pendidikan, 

pajak penghasilan, serta distribusi kekayaan atau warisan. Dalam prakteknya, 

dikenal 2 tipe perencana keuangan, yaitu perencana keuangan independen yang 

tidak terikat pada suatu institusi atau perusahaan tertentu dan perencana keuangan 

tied yang bekerja atau terikat pada suatu institusi atau perusahaan, seperti para 

agent dari agency ProTrust Advisor ini yang dapat menjadi one stop solution dari 

permasalahan keuangan klien. Dalam pekerjaannya seorang financial planner 

sangat erat kaitannya dengan penggunaan konsep time value of money yang telah 

penulis pelajari selama masa perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara 

jurusan manajemen keuangan. Dengan konsep TVM, seseorang dapat 

memproyeksikan kebutuhan dana dari tujuan keuangan mereka sehingga dapat 

diketahui berapa besaran uang yang harus ditabung atau diinvestasikan dalam 

suatu instrumen investasi dengan tingkat pengembalian yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Seorang financial planner juga harus mengenal dengan jelas siapa 

yang menjadi kliennya dan mengetahui apa yang menjadi tujuan keuangan dari 

klien tersebut. Sehingga kepercayaan menjadi sangat penting untuk dipegang oleh 

seorang financial planner karena dalam proses pekerjaannya erat kaitannya 

dengan informasi confidential yang dimiliki klien seperti data pribadi dan 

keuangan mereka. 
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 Dalam proses untuk mencapai tujuan keuangan seseorang seringkali 

ditemukan berbagai masalah dan ketidakpastian. Salah satu ketidakpastian yang 

mengancam tercapainya tujuan keuangan seseorang adalah masalah kesehatan, 

karena kita tidak dapat memprediksi bagaimana nasib seseorang. Sehingga 

asuransi sangat berguna disini untuk meminimalkan potensi kerugian yang 

dimiliki oleh klien seandainya sesuatu terjadi selama proses pencapaian tujuan 

mereka. GreatLink FlexiPro adalah sebuah produk kombinasi fleksibel untuk 

investasi dan perlindungan seseorang. Baik perlindungan dalam masalah 

kesehatan seperti kebutuhan biaya rumah sakit, biaya operasi, maupun biaya 

kesehatan lainnya, maupun perlindungan terhadap kehidupan keluarga dari 

kemungkinan hilangnya sumber pendapatan karena kematian pencari nafkah 

dalam keluarga. Memang asuransi tidak dapat melindungi secara keseluruhan 

namun dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan batu penahan sementara 

seandainya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap keluarga tersebut. 

Sehingga yang ditinggalkan dapat terus menjalani kehidupan dengan layak. 

 

5.2 Saran 

Berikut adalah saran-saran dari penulis bagi PT. Great Eastern Life Indonesia 

untuk saluran distribusi agency terutama ProTrust Advisor: 

1) Divisi agency trainer yang merupakan bagian dari Center of Excellence 

PT. Great Eastern Life Indonesia harus lebih mengintensifkan pelatihan-

pelatihan financial planner terhadap para agen-agennya terutama agen-

agen lama yang selama ini masih melakukan penjualan berdasarkan 

kekerabatan. Sehingga diharapkan agen-agen dari PT. Great Eastern Life 

Indonesia dapat lebih profesional dan mengetahui dengan benar apa yang 

menjadi kebutuhan nasabah / klien. 

 

2) Dalam melakukan penjualan agen-agen harus meletakkan kepentingan 

klien diatas kepentingan pribadinya sehingga klien dapat memperoleh 
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pelayanan yang maksimal serta benefit yang sesuai dengan premi yang 

dibayarkan. 
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