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Promosi yang dilakukan pihak perusahaan Bumi Asih Jaya (BAJ) cabang 

kota Padang selain untuk mengatasi persaingan juga berguna untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut bergabung menjadi nasabah 
asuransi terutama bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana seperti 
kota Padang. Sebagai perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia. Perusahaan BAJ berupaya untuk 
mempromosikan produk asuransinya yang diharapkan dapat menjangkau sasaran 
yang lebih luas lagi, namun promosi yang selama ini di peroleh perusahaan BAJ 
Cabang Kota Padang hanya menunggu hasil dari kantor pusat saja.   

Oleh sebab itu perlu hendaknya perusahaan BAJ kota Padang lebih 
meningkatkan lagi promosi dengan tidak menunggu hasil dari pusat namun 
melakukan promosi sendiri. Pemilihan audio visual merupakan sebuah media 
promosi yang efektif dan efisien karena dapat memperlihatkan bagaimana kinerja 
dan tata letak BAJ serta memberikan ciri khas tersendiri sehingga masyarakat luas 
dapat lebih mengenal dan mengerti tentang asuransi jiwa Bumi Asih Jaya, dengan 
tujuan untuk membangun media promosi yang terkait terhadap perusahaan 
asuransi BAJ dengan pendekatan berbasis audio visual yang merupakan media 
baru dalam melakukan promosi 

Perancangan ini menggunakan model prosedural yang bersifat deskriptif. 
Proses perancangan yang prosedural tersebut berorientasi pada pemberian 
informasi pada masyarakat. Dalam perancangan audio visual ini di perlukan data 
primer dan data skunder kemudian data yang telah di peroleh dianalisis 
menggunakan  metode SWOT. Perancangan menghasilkan media utama yang 
berupa audio visual yang berdurasi tiga menit delapan belas detik dalam format 
DVD yang menampilkan tayangan informasi asuransi. Audio visual menggunakan 
visualisasi adegan promosi berisikan tentang mudahnya menjangkau lokasi, 
kemudian di beri dubing suara untuk meyakinkan kebenaran asuransi BAJ. Media 
promosi utama dilengkapi media pendukung antara lain poster, stiker, kalender, 
pin, baju , payung, banner, jam dinding, CD label, dan Mug. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


