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BAB  IV 

GAMBARAN UMUM PT JASA RAHARJA 

4.1  Sejarah PT Jasa Raharja 

PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 

bawah Departemen Keuangan, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan program asuransi sosial, yaitu mengelola pelaksanaan Undang-

undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang dan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan. 

Jasa Raharja pada awalnya merupakan gabungan dari 8 (delapan) 

perusahaan asuransi milik Belanda pada masanya yang dinasionalisasi oleh 

Indonesia dan dilebur menjadi 4 (empat) perusahaan nasional berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1960, yaitu sebagai berikut (Majalah Jasa 

Raharja, Januari 1986) : 

1. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Bhakti 

2. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Dharma 

3. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Mulya 

4. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Sakti 

Pada tanggal 1 Januari 1961, berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan 

No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut 

digabung menjadi satu menjadi IKA KARYA. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 15 tahun 1961 tanggal 24 Maret 1961, berubah lagi menjadi 

Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA, yaitu terhitung pada 

tanggal 1 Januari 1964.  
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Pada tanggal 1 Januari 1965 Perusahaan Negara Asuransi Kerugian 

(PNAK) EKA KARYA dilikuidasi dan dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 

Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) JASA RAHARJA berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 sekaligus mendapat tugas khusus 

mengelola Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 tahun 

1964. Penunjukan sebagai penyelenggara kedua undang-undang tersebut 

ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, 

Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. B.A.P.N. tanggal 30 Maret 

1965. Dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.750/KMK/IV/XI/1970 

tanggal 18 Nopember 1970 sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 9 tahun 

1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Negara, maka Jasa Raharja diubah 

statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum). 

Pada tahun 1978, Jasa Raharja mendapat tugas tambahan yang merupakan 

bisnis baru di Indonesia, yaitu penerbitan surat jaminan dalam bentuk Surety 

Bond sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengacu pada Peraturan 

Pemerintah No. 34 tahun 1978 (Keputusan terakhir dengan No. 

523/KMK.013/1989). Pada waktu yang sama juga dirintis dan dikembangkan pula 

usaha Asuransi Aneka yang secara prinsip merupakan asuransi kecelakaan diri 

(Personal Accident) bagi masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan 

tambahan bagi dirinya yang pelaksanaannya bersifat suka rela. 

Status Jasa Raharja pada tahap selanjutnya berubah menjadi PT (Persero) 

dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 tanggal 6 Nopember 1980 dan 

dikukuhkan melalui akte notaris Imas Fatimah, SH. No. 49 tahun 1981 tanggal 28 

Pebruari 1981 juncto No. 214 tahun 1984 dan juncto No. 36 tahun 1985.  
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Pada tanggal 1 Januari 1994 dengan telah berlakunya Undang-undang No. 

2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juncto Peraturan Pemerintah No. 73 

tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PT Jasa Raharja 

dibatasi geraknya dengan hanya menangani program asuransi sosial, yaitu 

mengelola pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang 

No. 34 tahun 1964. Hal ini disebabkan pada Peraturan Pemerintah No. 73 telah 

ditetapkan bahwa perusahaan asuransi yang menjalankan program asuransi sosial 

tidak dapat melaksanakan program asuransi lain selain program asuransi sosial, 

atau dengan kata lain Jasa Raharja tidak dapat melaksanakan program asuransi 

yang bersifat komersial sebagaimana yang telah dijalankan sebelumnya pada 

penjelasan di atas.  

 

4.2  Visi dan Misi PT. Jasa Raharja (Persero) 

4.1.2  Visi PT. Jasa Raharja (Persero)  

Menjadi Perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan 

penyelenggaraan program asuransi social dan asuransi wajib sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat. 

4.2.2 Tujuan dan Misi PT Jasa Raharja (Persero) 

Tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar 

perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan 

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya, serta pembangunan di bidang asuransi dengan menjalankan usaha 

asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. 
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dalam 

Anggaran Dasar PT Jasa Raharja (Persero) antara lain disebutkan Perseroan 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : 

a. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan 

asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dalam hal 

kecelakaan alat angkutan  

b. melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum 

dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964, 

berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya  

c. menerima pertanggungan tidak langsung untuk ditahan sendiri oleh 

perseroan. 

Berdasarkan tujuan dan lapangan usaha yang dijalankannya, maka PT Jasa 

Raharja (Persero) menetapkan misi perusahaan sebagai berikut : 

a. Catur Bhakti Eka Karsa Jasa Raharja. 

Adapun makna yang dapat ditangkap dari kata-kata tersebut adalah 

Catur Bhakti bermakna 4 (empat) pengabdian yang merupakan satu 

kesatuan untuk satu tujuan (Eka Karsa), yaitu sebagai berikut : 

 Bakti kepada masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan 

dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat ; 

 Bakti kepada negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai 

penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib 

serta Badan Usaha Milik Negara ; 

 Bakti kepada perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan 

kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi 

kesinambungan perusahaan ; 

 Bakti kepada lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber 

daya bagi kesinambungan dan kelestarian lingkungan. 
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b. Eka Karsa 

bermakna satu kehendak untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan 

perusahaan sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar perusahaan 

tersebut di atas. Sedangkan Jasa Raharja bermakna layanan untuk 

mencapai kesejahteraan, yakni kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

4.3  Motto Dan Kebijakan Mutu Perusahaan 

1. Motto “Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan” 

2. Slogan “Asuransinya Mayarakat Indonesia”  

3. Kebijakan Mutu Perusahaan“Menerapkan sistem kerja terpadu 

dengan menjadikan mutu terbaik sebagai budaya kerja untuk 

mendukung kegiatan perusahaan yang efisien dan produktif”  

4.4  Kredo PT. Jasa Raharja  

Kami insan PT. Jasa Raharja :  

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia  

2. Mengutamakan kepuasan Pelanggan 3. Bersikap jujur Profesional dan 

Disiplin. 

4.5  Budaya Dan Nilai Perusahaan  

Untukmewujudkan visi dan misi PT. Jasa Raharja memiliki budaya “Tiga 

T” yaitu : 

1. Tanggap  

Peka, proaktif dalam membantu masyarakat yang mendapatkan 

musibah kecelakaan lalu lintas  

2. Tangkas  

Mampu melaksanakan tugas, mempunyai semangat kerja dan 

integritas yang tinggi, loyal dan professional  
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3. Tangguh 

 Sopan, berkepribadian, berilmu dan serta selalu mengutamakan 

kepentingan masyarakat banyak. Budaya Perusahaan tersebut 

diwujudkan dalam nilai-nilai yang dianut dan diterapkan dalam 

operasiol perusahaan, yaitu “Prinsip 5 Tepat Pelayanan Santunan” 

1. Tepat Informasi Diperolehnya informasi tentang kecelakaan alat 

angkut umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin.  

2. Tepat Jaminan Pemberian santunan kepada korban atau ahli waris 

korban dipastikan sesuai ketentuan dan ruang lingkup serta nilai 

jaminan. 3. Tepat Subjek Penerima santunan adalah ahli 

waris/korban yang berhak. 4. Tepat Waktu Pelayanan penyelesaian 

santunan dilakukan dalam batasan waktu yang tepat. 

3. Tepat Tempat Penyerahan santunan diupayakan sedekat mungkin 

dengan domisili ahli waris/korban. Kultur pelayanan di PT. Jasa 

Raharja yakni dalam memberika pelayanan, insane PT. Jasa 

Raharja memberikan kepuasan bagi pelanggan atau masyarakat 

serta pelayanan secara PRIME (Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah 

dan Empati). 

a) Proaktif Inisiatif dalam mengambil tindakan yang tepat untuk 

memenuhi ekspektasi masyarakat selaku konsumen, baik 

terhadap konsumen internal maupun konsumen eksternal. 

Sikap proaktif selalu memiliki tujuan, bergerak maju dan 

berorientasi masa depan. 
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b) Ramah Insan PT Jasa Raharja mengedepankan senyum, sapa, 

salam dengan tutur kata dan sikap yang santun.  

c) Ikhlas Terarah guna mendapatkan sebuah hasil dengan 

menggunakan kesucian hati sebagai manifestasi kemuliaan 

diri. 

d) Mudah Insan PT Jasa Raharja senantiasa mengutamakan 

kemudahan dalam proses bisnis dalam memberikan pelayanan.  

e) Empati Kemampuan untuk memahami perasaan atau pikiran 

orang lain lalu mengejawantahkan melalui kata-kata dan 

bahasa tubuh yang sesuai tanpa larut dalam perasaan atau 

pikiran itu sendiri.  
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4.6 Struktur Organisasi 
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