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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan  

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di 

Magelang oleh suatu perkumpulan guru-guru Hindia Belanda (PGHB). Usaha 

asuransi jiwa tersebut dinamakan ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING 

MAATSCHAPPIJ atau O.L.MIJ PGHB. Para pendiri Bumiputera 1912 merasa 

bahwa bentuk perusahaan bersama (mutual) adalah bentuk usaha yang paling 

tepat karena hal ini sesuai dengan asas gotong royong yang telah lama menjadi 

kebudayaan bangsa kita. Pengertian dari usaha bersama (Onderlinge 

Levensverzekerign Maatschappij) adalah bahwa kegiatan usaha ini dimiliki oleh 

peserta asuransi jiwa itu sendiri. Pada saat berdirinya usaha ini tidak memiliki 

modal melainkan dilandasi oleh kemauan keras dan cita-cita yang luhur demi 

kesejahteraan masyarakat.  

 Dapat disimpulkan pula bahwa cita-cita berdirinya AJB Bumiputera 1912 

didasarkan pada IDEALISME para pendiri bukan untuk mencari keuntungan bagi 

dirinya, melainkan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para 

anggotanya dan dalam wawasan lebih luas berarti mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat “bumiputera”. 
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Hal ini lebih memperjelas bahwa mutual bukan perkumpulan modal 

melainkan perkumpulan orang-orang. Keberadaan AJB Bumiputera 1912 sebagai 

usaha bersama atau Mutual Company telah dikukuhkan Pemerintah melalui Surat 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1250/ KMK.013/ 1988 tanggal 20 

Desember 1989, kemudian oleh Pemerintah Indonesia ditegaskan lagi dalam UU 

No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu pada Pasal 7 ayat (2) sub d, 

dan sekarang di Indonesia Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 

ini adalah satusatunya usaha asuransi jiwa yang berbentuk mutual. 

 Sebagai perusahaan yang berbentuk mutual, kekuasaan tertinggi di AJB 

Bumiputera 1912 terletak ditangan anggotanya yang dalam hal ini adalah Para 

Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 itu sendiri. Kedudukan pemegang polis 

AJB Bumiputera 1912 selain sebagai pembeli jasa asuransi (klien) juga berarti 

pemilik Perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-

wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni : Badan Perwakilan Anggota 

(BPA).   

2.2. Sasaran Pokok 

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan 

mempunyai sasaran pokok sebagai berukut : 

1. Meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik bagi 

nasabah. 
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2. Meningkatkan jumlah nasabah adalah segala rencana atau upaya yang 

dilakukan asuransi AJB Bumiputera dalam mengembangkan dan 

meningkatkan jumlah nasabah yang dimana nantinya akan dapat memberikan 

keuntungan bagi organisasi serta berbagai keuntungan pada nasabah. 

 

2.3. Visi dan Misi Perusahaan 

2.3.1. Visi Perusahaan 

a. Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Terpercaya dan Terkemuka 

2.3.2. Misi Perusahaan 

a. Membangun AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi 

jiwa yang kuat dan profesional melalui restrukturisasi dan 

transformasi. 

b.  Menyediakan produk asuransi jiwa yang berdaya saing tinggi dan 

menguntungkan dengan pemasaran yang intensif agar menjadi 

pemimpin pasar di industri asuransi jiwa.  

c. Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang bermanfaat dalam 

pembangunan ekonomi dan pendidikan. 
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2.4. Struktur Organisasi 

2.4.1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH  
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2.5. Uraian Tugas ( Job Description ) 

2.5.1. Kepala Wilayah 

Sebagai kepala kantor wilayah dalam perusahaan, berperan menjabarkan 

strategi perusahaan ke dalam program kerja dan anggaran untuk 

diimplementasikan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang seperti : 

1.  Mempelajari dan memahami secara baik dan benar Strategi Perusahaan, 

menyusun Program Kerja dan Anggaran serta menjabarkan menjadi Taktik 

Operasional secara efektif sesuai dengan kondisi Sosial-Budaya dan potensi 

sumber daya yang dimiliki.  

2. Menetapkan pembagian Anggaran Pendapatan dan Biaya ke-masingmasing 

Kantor Cabang yang ada dibawah pengawasannya berdasarkan potensi pasar 

dan potensi sumber daya Kantor Cabang yang bersangkutan. 

3. Mempersiapkan segala sarana dan prasarana pendukung untuk dapat 

terlaksananya dengan baik Taktik Operasional yang telah diputuskan untuk 

tercapainya Anggaran Pendapatan, efesiensi Biaya dan keuntungan 

operasional.  

4. Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kemungkinan terjadinya 

penyimpangan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.  

5.  Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Para 

Kepala Bagian dan Kepala Cabang dalam aspek Managerial dan Leadership 
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untuk dapat terlaksananya proses kerja secara baik untuk tercapainya sasaran 

perusahaan. 

2.5.2. Bagian Penjualan dan Layanan  

Bagian Penjualan dan Layanan Konvensional dipimpin oleh Kepala 

Bagian, yang mempunyai fungsi utama mengimplementasikan dan 

mengendalikan kegiatan operasional pemasaran Konvensional, serta 

melakukan evaluasi mekanisme pelaksanaan Trilogi Operasional Asuransi 

(TOA).  

2.5.3. Bagian Penjualan dan Layanan Non Konvensional (Syariah&UL)  

Bagian Penjualan dan Layanan Non Konvensional dipimpin oleh 

Kepala Bagian yang mempunyai fungsi utama mengimplementasikan dan 

mengendalikan kegiatan operasional pemasaran Syariah, dan Unit Link, serta 

melakukan evaluasi mekanisme pelaksanaan Trilogi Operasional Asuransi 

(TOA).  

2.5.4.  Bagian Administrasi dan Keuangan    

Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian, 

yang mempunyai fungsi utama dalam membina, mengawasi, serta 

mengendalikan implementasi kegiatan administrasi/keuangan dan perpajakan 

sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah 

(PMN) dengan tepat dan benar, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja di 
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Kantor Wilayah, Kantor Cabang Asuransi Jiwa Perorangan, Kantor Cabang 

Asuransi Jiwa Kumpulan, Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah dan Kantor 

Cabang.  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


