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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

 

A. Pengertian Asuransi 

Pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu 

perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan 

bagi pemerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk : 

1. Memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian yang dideritanya, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan 

ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa 

yang tidak pasti tersebut. 

2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung 

atau pembayaran yang didasarkan kepada hidup si tertanggug dengan 

manfaat yang besarnya telah ditetaokan atau didasarkan pada hasil 

pengelolaan dana.
15

 

Didalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) 

disebut bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan 

mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, 

dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 
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diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak 

tertentu”. 

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum asuransi di 

Indonesia, asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak uang menjamin 

berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi 

sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, 

karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.
16

 

Berdasarkan pengertian Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan ada tiga 

unsur dalam Asuransi, yaitu : 

1. Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang 

premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur; 

2. Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang 

kepada pihak tertanggung, baik sekaligus atau berangsur-angsur apabila 

unsur ketiga berhasil; 

3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi. 

Banyak para ahli menyebutkan, bahwa defenisis yang tercantum 

dalam Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) tidak tepat 

untuk asuransi jiwa. Hal ini mengingat bahwa unsur kerugian, kerusakan dan 

kehilangan keuntungan yang diharapkan tidak terdapat asuransi jiwa. 

Sehubungan dengan Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengakui bahwa 

defenisi yang terdapat pada Pasal 246 KUHD tidak dapat diterapkan pada 

asuransi jiwa atau asuransi jumlah. 
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Selanjutnya beliau mengemukakan tentang sifat-sifat umum asuransi 

yaitu : 

1. Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan perjanjian; 

2. Asuransi itu adalah perjanjian bersyarat, yang pelaksanaan kewajiban 

penanggung tertanggung pada suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak 

pasti; 

3. Bahwa perjanjian asuransi itu bersifat timbal balik; 

4. Tujuan dari perjanjian itu adalah mengalihkan risiko kepada penanggung 

(yang dapat melanjutkan dengan menyebarkan atau membagi-bagi risiko); 

5. Dengan mengalihkan risiko itu ada kewajiban tertanggung untuk 

membayar premi; 

6. Tertanggung akan menerima ganti rugi atau sejumlah uang diderita dari 

penanggung, dalam hal ini tertanggung akan menerima sejumlah uang dari 

penanggung; 

7. Dalam perjanjian asuransi itu ada pihak tertanggung yang menerima ganti 

rugi harus melekat sifat yang mempunyi kepentingan atas peristiwa yang 

tidak tentu itu agar menerita kerugian.
17

 

Asuransi itu mempunyai tujuan, pertama-tama ialah mengalihkan 

segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan 

terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. 

Pikiran yang terselip dalam hal ini ialah, bahwa lebih ringan dan mudah 

apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu 
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beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan suatu 

kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan 

mengalihkan risiko itu kepada suatu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak 

berani menanggungnya.
18

 

Para penanggung itu adalah lebih dapat menilai risiko itu dalam 

perusahaan mereka daripada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri. Oleh 

karena itu biasanya didalam praktek para penanggung asuransi yang 

sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-

pengalaman mereka tentang penggantian kerugian yang bagaimana terhadap 

suatu suatu risiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak 

untuk adanya keuntungan. 

Berdasarkan Pasal 247 KUHD menyebutkan tentang lima macam 

asuransi, yaitu : 

1. Asuransi terhadap kebakaran; 

2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian; 

3. Asuransi terhadap kematian orang (Asuransi Jiwa); 

4. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan; 

5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai-

sungai 
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Secara garis besar asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu : 

1. Asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, 

kendaraan), kepentingan keungan (pecuniary), tanggung jawab hukum 

(liability), dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan). 

2. Asuransi Jiwa, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara 

orang-orang yang menghindari atau minimal mengurangi risiko yang 

diakibatkan oleh kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan 

terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan 

terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang 

tidak pasti terjadi, tetapi mustahil terjadi). 

3. Asuransi Sosial, adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh 

pemeintah berdasarkan Undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi 

sosial adalah menyediakan jaminan jaminan dasar bagi masyarakat dan 

tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial.  

Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh 

KUHPerdata disebutkan sebagai salah satu bentuk prjanjian untung-untungan, 

sebenarnya merupakan satu penerangan yang sama sekali tidak tepat. 

Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarata baik dalam 

perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau 

pertanggungan. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh 

suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi sesuai dengan semula 

sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat 

dalam Pasal 246 KUHD. 
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Suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk 

membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan 

keuntungan yang tidak  diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena 

suatu kejadian yang belum pasti. Perjanjian Asuransi atau pertanggungan itu 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. 

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak 

tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang 

dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas); 

2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat; 

3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian tombal balik; 

4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak 

tertentu atas nama diadakan pertanggungan. 

Pasal 255 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) 

menyatakan bahwa Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara 

tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-

satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. 

Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setalah perjanjian namun 

belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum 

ditandatangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi 

evenmen yang menimbulkan keruguan tertanggung.
19
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Pada pasal 257 KUHD yang menyebutkan bahwa “perjanjian asuransi 

lahir pada saat terjadinya kesepakatan atau konsensus antara penanggung dan 

tertanggung. Maka hak dan kewajiban itu muncul sejak lahirnya perjanjian 

asuransi tersebut. Jadi, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah 

terjadi sejak tercapainya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. 

Sehingga hal dan kewajiban tertanggung dan penanggung tinbul sejak terjadi 

kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada 

barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam Hukum Acara 

Perdata. Ketentuan ini yang dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD. 

Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258 KUHD adalah 

mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai 

realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti :  

1. Penyebab timbul kerugian (evenmen); 

2. Sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; 

3. Pembayaran premi oleh tertanggung; 

4. Klausula-klausula tertentu. 

Perjanjian kerjasama yang terjalin antara PT. Asuransi Jiwasraya 

dengan koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping merupakan salah satu perjanjian 

kerjasama dalam bidang Asuransi Pembiayaan, produk asuransi ini berguna 

untuk proteksi pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa 

perjanjian.  

Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan termasuk juga kedalam produk 

asuransi jiwa yang memberikan perlindungan jika terjadi risiko kematian 
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pada nasabah, atau terjadi potensi gagal bayar cicilan kreditnya, maka 

perusahaan asuransi akan menanggung pembayaran sisanya. Asuransi ini juga 

akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ahli waris jika 

nasabah tutup usia dalam masa perjanjian. 

 

B. Pengertian Koperasi 

Defenisi Koperasi Indonesia menurut Pasal 1ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut : 

 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang persorangan atau 

badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

Koperasi.”
20

 

 Berdasarkan pengertian koperasi ini, Koperasi di Indonesia 

mengandung 5 unsur sebagai berikut : 

1. Koperasi adalah badan usaha, sebagai badan usaha koperasi harus 

memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem 

usaha bisnis, dimana sistem itu akan bekerja tanpa memperoleh laba. 

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum 

Koperasi. Ini berarti bahwa Koperasi di Indonesia bukan kumpulan modal. 

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-

prinsip koperasi. 

4. Koperasi Indonesia adalah Gerakan Ekonomi Rakyat ini berarti bahwa 

koperasi Indonesia merupakan bagian dari Sistem Perekonomian Nasional. 
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Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya 

ditujukan kepada anggota koperasi, tetapi juga kepada masyarakat umum. 

5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dengan azas ini, keputusan 

yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa 

kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah. 

Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan 

dalam setiap aktivitasnya yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi. 

Sedangkan defenisi koperasi menurut Muhammad Hatta tentang 

Perkoperasian adalah sebagai berikut : 

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan 

ekonomi berdasarkan tolong-menolong, semangat tolong-menolong tersebut 

didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang 

buat semua dan semua buat seorang”.
21

 

 

Koperasi merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen 

yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi mencapai suatu tujuan.
22

 

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung 

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan 

budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi 

secara demokratis.
23

 

Jadi definisi koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan  

melalui kerjasama antar anggota dengan tingkat partisipasi yang mendukung 

kemajuan koperasi. Koperasi mempunyai kewajiban membantu yang lemah, 
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memberikan jasa layanan yang lebih murah kepada anggotanya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota tetapi dalam mengembangkan usahanya 

koperasi juga harus mencari keuntungan atau laba. 

Laba usaha merupakan pra syarat untuk kelangsungan dan 

perkembangan koperasi, walaupun koperasi bukan lembaga yang semata-

mata bermotif mencari untung. Akan tetapi keuntungan itu merupakan tolak 

ukur keberhasilan koperasi. 

1. Bentuk dan jenis Koperasi 

a. Bentuk-bentuk Koperasi  

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, ada dua 

bentuk koperasi, yaitu : 

1) Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang perorangan. Orang-perorangan pembentuk 

koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan 

dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi ini 

dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. 

2) Koperasi Sekunder, berdasarkan status keanggotaan, koperasi 

sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan : 

a) Badan hukum koperasi primer, Koperasi primer didirikan oleh 

paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer. Koperasi sekunder yang 

beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer 
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disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi 

primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar. 

b) Badan Hukum Koperasi Sekunder, Koperasi sekunder yang 

beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. 

Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang 

sejenisnya disebut kerjasama vertical. Sedangkan kerjasama antar 

koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal.
24

 

b. Jenis-jenis Koperasi 

Jenis-jenis koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan 

kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Koperasi Konsumsi adalah jenis koperasi konsumen, angota koperasi 

konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah. 

Lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan. 

2) Koperasi Produksi disebut juga asuransi pemasaran. Koperasi 

produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha 

produksi seperti petani, peternak, pengrajin dan sebagainya. 

3) Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. 

Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran dan 

lain-lain. 

4) Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. 

                                                             
24

 Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1993), h. 333 



 

 

 
 

29 

Pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang 

kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan 

peminjaman untuk anggotanya. Jadi, koperasi simpan pinjam 

keseluruhan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di 

bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, 

dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. 

Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam 

harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, 

manejer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Pengurus 

berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi 

nasehat dan penjaga berkesinambugannya organisasi dan sebagai 

orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, 

rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 

organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 32 sampai Pasal 

47 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
25

 

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para 

anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan 

untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah 

pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. 

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam, sebagaimana unit 

usaha lain dalam sebuah koperasi, unit simpan pinjam pun didalam 
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melaksanakan kegiatannya dikelola oleh pengurus. Hal ini 

sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 9/1995 

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dimana Pasal 

8 Peraturan Pemerintah 9/1995 ini terdiri dari beberapa ayat sebagai 

berikut : 

a) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh 

pengurus; 

b) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan oleh pengelola yang diangkat oleh Pengurus; 

c) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung 

jawab kepada Pengurus. 

d) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa 

perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan 

hukum. 

e) Dalam melaksanakan pengelolan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2), pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan 

pengurus. 

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Koperasi 

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memandang koperasi sebagai 

soko guru perekonomian nasional, menurut M. Hatta sebagai pelopor Pasal 

33 Undang-undang Dasar 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai soso 

guru perekonomian karena : 

a. Koperasi mendidik sikap self-helping 
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b. Koperasi memiliki sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan anggota 

harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri sendiri 

c. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indinesia 

d. Koperasi menentang segala paham yang berbau Individualisme dan 

Kapitalisme.
26

 

Dari keterangan penulis diatas, penulis menyatakan bahwa koperasi 

yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah jenis Koperasi Simpan 

Pinjam. Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Koperasi simpan pinjam adalah 

koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya 

usaha. Koperasi ini beranggotakan para guru yang bekerja di SMKN 1 

Lubuk Sikaping. 

 

C. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Kantor Asuransi Jiwasraya dibangun dari sejarah yang sangat 

panjang dan bermula dari NILLMIJ (Neerlandsch Indiesche 

Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van) tanggal 31 Desember 

1859.Perusahan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia didirikan 

dengan Akte Notaris William Hendry Herklots Nomor 185. Pada tahun 1857 

perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi 

sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Tanggal 17 

Desember 1960 NILLMIJ van 1859 dilebur menjadi Perusahaan Negara 

Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera. Empat tahun kemudian tepatnya tanggal 1 
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Januari 1965 berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor BAPN 1-3-24, 

nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera diubah menjadi 

Perusahaan Negara.
27

 

Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. Satu tahun kemudian tepatnya 

tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1965 

didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan negara Asuransi 

Djiwasraya yang merupakan peleburan dari Perusahaan Negara Asuransi 

Djiwa Sedjahtera.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Perasuransian Nomor 

2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966, PT Pertanggungan Djiwa Dharma Nasional 

dikuasai oleh Pemerintah dan diintegrasikan kedalam Perusahaan Negara 

Asuransi Djiwasraja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 

1972, tanggal 23 Maret 1973 dengan Akta Notaris Mohammad Ali Nomor 12 

tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang anggaran dasarnya 

kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu nomor 839 

tahun 1984 Tambahan Berita Negara Nomor 67 tanggal 21 Agustrus 1984 

menjadi PT Asuransi Jiwasraya.  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995, diubah dan 

ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH, Nomor 10 tanggal 

12 Mei 1988 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 

1671 tanggal 16 Maret 2000 dan Akte Perubahan Notaris Sri Rahayu H. 
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Prasetyo,SH. Nomor 03 tanggal 14 Juli 2003 menjadi PT Asuransi Jiwasraya 

(Persero).  

Sinergi antara tujuan mulia dan kekuatan bisnis mampu 

mengantarkan jiwasraya menjadi perusahaan asuransi yang handal dan 

terpercaya. Dalam menjalankan usahanya, Jiwasraya selalu berusaha 

menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman dan kebutuhan 

masyarakat.Oleh karena itulah, perusahaan selalu mengadakan pembaharuan 

demi menjawab semua tuntutan tersebut. 

Salah satu langkah pembaharuan yang telah dilakukan oleh 

perusahaan asuransi Jiwasraya (persero) adalah dengan mengganti logo 

perusahaan yang merupakan cerminan dari semangat perusahaan asuransi 

dalam menjalankan tugasnya yang sekaligua juga mengganti identitas 

perusahaan.Semangat baru tersebut yang diwujudkan dalam motto 3-P yaitu 

Product, Process, dan People.
28

 

Lokasi perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam beberapa 

aspek diantaranya kemampuan dalam bersaing, kemampuan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan serta menentukan kelancaran 

kegiatan operasional perusahaan. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang 

Padang, Sumatera Barat awal berdiri sampai sekarang berada di Jalan Pemuda 

No. 41, Padang.  
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D. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Asuransi Jiwasraya 

1. Visi PT. Asuransi Jiwasraya 

Visi perusahaan merupakan gambaran perusahaan di masa yang 

akan datang yang diharapkan akan sesuai dengan tujuan dan cita-cita 

seluruh komponen perusahaan yaitu pemegang saham, karyawan, 

pelanggan dan masyarakat umum. 

Visi Jiwasraya adalah ”menjadi perusahaan yang terpercaya dan 

dipilih untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan 

keuangan”.  

2. Misi PT Asuransi Jiwasraya  

a. Misi Jiwasraya bagi pelanggan. 

Selalu memberikan rasa aman, kepastian dan kenyamanan 

melalui solusi inovatif dan kompetitif bagi pelanggan atas kebutuhan 

asuransi dan perencanaan keuangan. 

b. Misi Jiwasraya bagi pemegang saham. 

Menciptakan nilai pemegang saham (shareholder value creation) 

yang atractif melalui pengelolaan operasional dan investasi perusahaan 

yang berlandaskan prinsip-prinsip good corporate governance. 

c. Misi Jiwasraya bagi karyawan. 

Menjadi tempat pilihan untuk tumbuh dan berkembangnya 

karyawan menjadi profesional yang memiliki integritas dan kompetensi 

di bidang asuransi dan perencanaan keuangan. 
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d. Misi Jiwasraya bagi agen. 

Berkomitmen mengembangkan agen yang memiliki dedikasi, 

kemampuandan integritas sehinga perusahaan menjadi tempat pilihan 

bagi agen yang ingin berkarier serta memiliki penghasilan tinggi. 

e. Misi Jiwasraya bagi masyarakat. 

Berpatisipasi mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui 

kontibusidalam proses pembagunan masyarakat. 

f. Misi Jiwasraya bagi aliansi.  

Membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta 

menciptakansinergi bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif 

perusahaan. 

g. Misi Jiwasraya bagi distribusi.  

Meningkatkan penetrasi pasar dan kualitas pelayanan kepada 

pelanggan secaralebih efisien dan efektif melalui multiple distribution 

channe seperti bancassurance, direct marketing, dan financial planning. 

h. Misi Jiwasraya bagi pemasok. 

Melakukan kerjasama dengan pemasok sesuai prinsip 

keterbukaan, fairness saling menguntungkan dan berkembang sebagai 

partner in progress. 

i. Misi Jiwasraya bagi regulator. 

Mewujudkan praktek pengelolaan bisnis asuransi dan 

perencanaan keuanganyang sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 
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3. Tujuan Asuransi Jiwasraya 

Memberikan pemahaman dan mendidik serta menyadarkan 

masyarakat tentang arti penting masa depan yang perlu direncanakan 

secara baik.
29

 

4. Fungsi Asuransi Jiwasraya 

Fungsi utama asuransi adalah peralihan atau pembagian risiko dan 

juga sebagai alat untuk mengelola risiko (risk management) fungsi 

asuransi untuk perseorangan (individu), masyarakat maupun bagi 

perusahaan. Selain fungsinya sebagai penampung sekian banyak resiko, 

asuransi juga mempunyai fungsi lain yaitu : 

a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-

perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, 

para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, mereka 

tidak perlu memikirkan resiko yang mungkin terjadi, karena sudah 

dialihkan keperusahaan asuransi yang siap untuk menanggung resiko 

tersebut. 

b. Dengan asuransi terdapat suatu kecendruangan, penarikan biaya akan 

dilakukan seadil mungkin (the equitable assetment of cost) maksudnya 

ialah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko 

yang dipertanggungkan. 

c. Asuransi sebagai alat penabung (saving). Saat ini kita mengeluarkan 

uang untuk membayar premi, sedangkan hasilnya kita terima 

dikemudian hari. 
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d. Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (earing power) .  

e. Sumber pendapatan ini didasarkan financing the bussines yaitu sumber 

pendapatan untuk segala sesuatu yang dipertanggungkan. 

5. Tugas, Wewenang dan Produk Asuransi Jiwasraya 

a. Seksi pertanggungan mempunyai beberapa tugas-tugas yang terdiri 

dari: 

1) Tugas utama: 

a) Melaksanakan pembayaran klaim ekspirasi, klaim penebusan, 

klaim tahapan, klaim berkala, klaim anuitas dan penggadaian. 

b) Melakukan supervisi penerbitan polis dan berita keputusan dari 

aplikasi (Surat Asuransi Jiwa) yang masuk. 

c) Membuat laporan biaya asuransi, laporan perkembangan 

portofolio dan perkembangan laporan ISO. 

d) Membantu agen dalam hal permintaan tarif, memberikan 

perhitungan premi dan penutupan polis. 

e) Memberikan informasi kepada pemegang polis apabila ada 

pertanyaan. 

f) Pemeliharaan portofolio seperti: penghidupan polis, permintaan 

duplikat polis, perubahan status polispada maser dan koreksi 

polis. 

g) Melakukan korespondensi (pembuatan nota-nota dan surat 

menyurat). 

h) Pencetakan berita keputusan untuk membantu operasional agen. 
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i) Pemeliharaan portofolio seperti : penghidupan polis, permintaan 

duplikat polis, perubahaan status polis dan koreksi polis. 

j) Melakukan korespondensi (pembuatan nota-nota dan surat 

menyurat). 

k) Pencetakan berita keputusan untuk membantu operasional.
30

 

2) Tugas-tugas memutuskan dan memerintah: Memutuskan dan 

memerintahkan suatu pekerjaan dan bertanggungjawabkepada staf 

bawahannya sesuai dengan pembagian tugas yang telahditetapkan. 

3) Tugas-tugas korespodensi dan komunikasi: Membuat nota/surat 

yang berhubungan dengan tugas utama dan ditandatangani oleh 

Branch Manager melakukan komunikasi dengan kantorlain : HO, 

RO, BO, Dll. 

4) Tugas kearsipan dan dokumentasi: Mencatat, menyimpan, mengatur, 

dan memelihara, dokumen dan surat lainnya, baik yang masih dalam 

proses maupun mengalihkan dokumen dan surat yang telah selesai 

proses kepada bagian terkait. 

5) Tugas tambahan: Melaksanakan tugas baru yang berhubungan 

dengan kelancaran administrasi di Branch Office yang ditugaskan 

atasan. 

b. Seksi Keuangan dan Umum 

1) Tugas-tugas utama: 
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a) Melakukan verifikasi terhadap berkas penerimaan dan 

pengeluaran semua seksi di BO baik melalui kas maupun Bank 

(berupa premi, ekspirasi dan penebusan). 

b) Memonitor transaksi keuangan setiap hari. 

c) Memonitor laporan dan mengkoordinir pekerjaan bawahan dalam 

melakukan tugas di Seksi Keuangan dan Umum. 

d) Melakukan kegiatan kepegawaian yang berhubungan dengan BO. 

e) Mengurus administrasi perpindahan nasabah ke BO lain. 

2) Tugas-tugas memutuskan dan memerintah. Memutuskan dan 

memerintahkan suatu pekerjaan dan tanggung jawab kepada staf 

yang sifatnya segera untuk diselesaikan sesuai dengan pembagian 

tugas yang telah ditetap oleh aturan perusahaan. 

3) Tugas-tugas korespodensi dan komunikasi. Membuat nota atau surat 

dinas yang berhubungan dengan tugas utama untuk ditanda tangani 

oleh Branch Manager. Serta mengadakan komunikasi denganseksi 

lain dan aparat operasional di Branch Office. 

4) Tugas-tugas kearsipan dan dokumentasi. Menyimpan dokumen-

dokumen seluruh seksi yang ada di Branch Office diruang arsip. 

5) Tugas-tugas tambahan/khusus. Melaksanakan tugas baru yang 

berhubungan dengan kelancaran administrasiBranch Office yang 

diketahui atau ditugaskan oleh atasan.
31

 

c. Seksi operasional dan penjualan 
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1) Tugas-tugas utama: 

a) Mengawasi dan mengontrol pendistribusian kwitansi lanjutan dan 

bukti penerimaan premi pertama. 

b) Mengawasi dan mengontrol proses administrasi penyetoran dan 

pelunasan premi pertama dan lanjutan. 

c) Mengawasi pelaksanaan penagihan. 

d) Mengawasi kegiatan pemasaran dan pengadministrasiannya. 

e) Melakukan perhitungan remunerasi dan komisi untuk agen. 

f) Mengawasi dan mengontrol formasi area office.
32

 

2) Tugas-tugas memutuskan dan memerintah. Memutuskan dan 

memerintahkan pelaksanaan tugas kepada staf bawahannya sesuai 

dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. 

3) Tugas-tugas korespodensi dan komunikasi. Menyiapkan konsep 

surat yang berhubungan tugas-tugas baik yang berhubungan dengan 

intern maupun extern (pemegang polis) untuk ditandatangani Branch 

Manager serta mengadakan komunikasi yang baikdengan pemegang 

polis maupun dengan seluruh aparat terkait baik dinas dalam maupun 

dinas luar sebagai bentuk dari pada pelayanan ekstern dan intern. 

4) Tugas kearsipan dan dokumentasi. Mencatat, menyimpan, mengatur, 

memelihara surat-surat atau dokumen, baik yang bersifat penting 

maupun yang bersifat dokumen biasa. 
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5) Tugas-tugas tambahan/khusus. Tugas yang bersifat insidentil dan 

memerlukan waktu-waktu yang khusus baik tugas yang diminta oleh 

Branch Manager, Regional Office maupun tugas yang diminta oleh 

Head Office untuk dapat diselesaikan dalam waktu singkat. 

 

 

E. Produk dan Macam-macam Klaim Asuransi 

1. PT. Asuransi Jiwasraya 

a. Produk Individu 

1) Investasi dan Unit Link 

2) Pendidikan (Beasiswa) 

3) Proteksi 

4) Anuitas 

b. Produk Kumpulan 

1) Dana Fleksibel (Pesangon), Produk bagi para tenaga kerja 

perusahaan, jenis asuransi ini sangat menguntungkan untuk 

memperoleh uang pesangon, uang penghargaan sekaligus 

penggantian pengobatan atau kerugian. 

2) Asuransi Siharta, berguna untuk para tenaga kerja dalam 

merealisasikan hari tua. 

3) Asuransi Kesehatan, digunakan untuk mengisi kebutuhan perusahaan  

untuk pengalihan resiko anggaran kesehatan pekerja yang harus 

ditanggung. 
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4) Asuransi Kecelakaan Diri, digunakan untuk mengganti biaya rawat 

inap rumah sakit, memperoleh santunan cacat jika peserta menderita 

cacat disebabkan kecelakaan dan santunan duka jika meninggal. 

5) Produk Pensiun 

6) Jaminan Hari Tua, adalah asuransi yang didesain untuk 

mempersiapkan hari depan finansial pemegang polis 

7) Tunjangan Hari Tua, untuk mengatur perencanaan keuangan guna 

mengatasi menyusutnya nilai ekonomi karena turunnya produktivitas 

yang diakibatkan bertambahnya umur, kecelakaan maupun kematian. 

8) Produk DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), asuransi 

Jiwasraya bertindak sebagai lembaga keuangan yang memanajemen 

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) untuk pekerja perusahaan 

ataupun perseorangan.
33

 

2. Macam-macam Klaim 

a. Klaim Tebus 

b. Klaim Tahapan 

c. Klaim Anuitas/ Beasiswa 

d. Klaim Ekspirasi/ Jatuh Tempo 

e. Klaim Meninggal Dunia 

f. Klaim Gadai 
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