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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Berdirinya PT Asuransi  Jiwasraya(Persero) 

Jiwasraya dibangun dari sejarah teramat panjang. Bermula dari NILLMIJ, 

Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859, 

tanggal 31 Desember 1859. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di 

Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) didirikan dengan Akte Notaris William 

Hendry Herklots Nomor 185. 

Pada tahun 1957  perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di 

Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program indonesianisasi perekonomian 

Indonesia. Tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ van 1859 dinasionalisasi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan merubah 

namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 214 tahun 1961, tanggal  1 

Januari 1961, 9 (sembilan) perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti 

NILLMIJ van 1859 dilebur  menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka 

Sedjahtera. 

Pada tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor 

BAPN 1-3-24, nama Perusahaan negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera diubah 

menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. 

Berdasarkan PP No.40 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara yang baru 

bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja yang merupakan peleburan dari 

Perusahaan negara Asuransi Djiwa Sedjahtera. 
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Berdasarkan SK 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 Mohamad Ali Nomor 12 tahun 1973, 

Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menajdi 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 Agustus 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 

dan Akte Perbaikan Nomor 19 tanggal 8 September 1998 yang telah diumumkan 

dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1671 tanggal 16 Maret 2000 dan Akte 

Perubahan Notaris Sri Rahayu H.Prasetyo,Sh, Nomor 03 tanggal 14 Juli 2003 

menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

B. Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwasraya 

Visi 

“Menjadi perusahaan Asuransi Nasional bertaraf Internasional yang   

terpercaya dan terdepan dalam inovasi produk dan layanan” 

Misi 

“Membantu setiap keluarga indonesia memiliki kepastian perlindungan 

mewujudkan masadepan yang lebih sejahtera” 
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C. Logo PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Gambar II.1 Logo PT.Asuransi Jiwasrya (Persero) 

 

Sumber : www.jiwasraya.com 

 Gambar diatas merupakan gambar logo PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). 

Didalam logo dari PT. Asuransi Jiwasraya menampilkan gambaran pohon yang 

menyerupai dua hati. Logo tersebut memiliki makna perlindungan masa depan 

yang memberikan makna peace of mind yaitu ketentraman hati dan pikiran. Logo 

tersebut juga merupakan simbol keteguhan hati PT. Asuransi Jiwasraya untuk 

bertahan dan berjaya di industri asuransi indonesia. 

D. Tata Nilai (Core Value) PT. Asuransi Jiwasraya 

1. Profesional (Professional) 

Bahwa setiap karyawan dan mitra kerja perusahaan harus menjalankan 

tugas fungsinya secara benar, penuh tanggung jawab, serta berkomitmen 

untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. 

2. Akurat (Accurate) 

Bahwa setiap karyawan dan mitra kerja perusahaan harus dapat 

menghasilkan perkerjaan yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan 

keputusan yang tepat. 

http://www.jiwasraya.com/
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3. Servis Prima (Service Excellence) 

Bahwa setiap element perusahaan harus dapat memahami dan bertindak 

untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan melebihi dari 

yang diharapkan baik untuk pelangganan internal mupun pelangganan 

eksternal. 

4. Terpecaya 

Bahwa setiap karyawan dalam mitra kerja perusahaan harus memiliki sikap 

kerja dan keterampilan serta kompentensi yang dapat menciptakan prilaku 

disiplin dan berkomitmen sehingga dapat selalu diandalkan dalam 

memberikan layana kepada pelanggan maupun dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

5. Integritas 

Bahwa setiap karyawan dalam mitra kerja Perusahaan harus bertindak 

konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan, dalam arti 

senantiasa kepada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan 

perusahaan yang berlaku. 

6. Inovasi  

Bahwa setiap karyawan dan mitra kerja perusahaan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya hendaknya terbiasa berfikir  “out of the box”, 

dalam arti terbiasa dan terlatih dalam penghasilan gagasan, ide, motode, 

cara, dan program yang baru yang dapat mempercepat dan mendukung 

proses bisnis Perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi kemajuan 

perusahaan. 



13 
 

 

E. Produk Jasa 

Jiwasraya secara berkesinambungan terus mengembangkan produk dan 

layanannya sehingga selalu up to date dan mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Keseriusan penanganan produknya dilakukan dengan mengefektifkan 

fungsi research and development (R&D)yang melibatkan tim ahli berpengalaman 

dalam proses perancangan produk-produknya. 

Jiwasraya berkerja secara cermat mengkaji produk yang sudah ada dan 

menguji relevansinya dengan kebutuhan terkini masyarakat.Berdasarkan 

pengelompokkan bisnis, jiwasraya membagi produk-produknya ke dalam dua 

kategori, yaitu: produk individu dan produk kumpulan. 

1. Individu  

Produk-produk individu jiwasraya dirancang untuk mampu 

memberikan perlindungan komprehensif yang sekaligus memiliki 

manfaat investasi menguntungkan. 

a. Asuransi JS Pensiun Nyaman Sejahtera 

Setiap Individu pasti meng\inginkan kesejahteraan di Masa 

Pensiun tanpa menurunkan gaya hidup dibandingkan saat aktif. 

b. Anuitas Eksekutif Prima 

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat 

pembayaran rutin secara bulanan kepada Pemegang Polis. 

c. JS Proteksi Plan 

Di saat sulit menemukan produk asuransi jiwa yang memberikan 

kepastian nilai investasi disamping jaminan proteksi. 

https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/proteksi/asuransi-js-pensiun-nyaman-sejahtera
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/anuitas/anuitas-eksekutif-prima
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/js-proteksi-plan
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d. VIP Super Plan 

Di saat sulit menemukan produk asuransi jiwa yang memberikan 

kepastian nilai investasi disamping jaminan proteksi. 

e. Provest Saving Plan 

Di saat sulit menemukan produk asuransi jiwa yang memberikan 

kepastian nilai investasi disamping jaminan proteksi. 

f. Super Jiwasraya Plan 

Di saat sulit menemukan produk asuransi jiwa yang memberikan 

kepastian nilai investasi disamping jaminan proteksi. 

g. JS Sinergy 

JS Sinergy memberikan Kepastian Perlindungan Kesehatan untuk 

Anda. Jadi apabila dalam masa pembayaran premi Anda. 

h. Js Gaji Terusan Platinum 

Satu hal yang tidak terpikirkan oleh kita sebagai Kepala Keluarga, 

misal penghasilan gaji kita perbulan saat ini. 

i. Personal Accident A 

Personal Accident pada dasarnya merupakan asuransi yang 

diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan. 

j. Js Siharta 

Js Siharta adalah produk yang memberikan jaminan pembayaran 

nilai Tabungan Hari Tua sebesar nilai tunai pada akhir. 

k. Anuitas Sejahtera Prima 

https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/vip-super-plan
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/provest-saving-plan
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/super-jiwasraya-plan
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/proteksi/js-sinergy
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/proteksi/js-gaji-terusan-platinum
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/proteksi/personal-accident
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/proteksi/js-siharta
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/anuitas/anuitas-sejahtera-prima
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Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat 

pembayaran rutin secara bulanan kepada Pemegang Polis. 

l. Anuitas Sejahtera Ideal 

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat 

pembayaran rutin secara bulanan kepada Pemegang Polis. 

m. Anuitas Ideal 

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat 

pembayaran rutin secara bulanan kepada Pemegang Polis. 

2. Kumpulan 

Aternatif produk kumpulan yang ditawarkan Jiwasraya akan 

membantu meringankan beban pengusaha, sekaligus memberikan 

manfaat bagi karyawan. 

a. Arthadana Eksekutif  

Arthadana Eksekutif adalah satu program pengembangan keuangan 

yang bertujuan untuk penyediaan dana. 

b. Dwiguna Eksekutif 

Dwiguna Eksekutif adalah satu program pengembangan keuangan 

yang bertujuan untuk penyediaan dana bagi para eksekutif. 

c. Siharta Kumpulan 

Siharta merupakan produk yang memberikan jaminan pembayaran 

Nilai Tabungan Hari Tua sebesar nilai tunai. 

 

 

https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/anuitas/anuitas-sejahtera-ideal
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/anuitas/anuitas-ideal
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/purna-jabatan/arthadana-eksekutif
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/purna-jabatan/dwiguna-eksekutif
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/investasi/siharta
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3. Program Manfaat Karyawan 

Produk-produk yang memberikan manfaat secara kompetitif dan 

inovatif dalam upaya mmemperhatikan kesejahteraan karyawan. 

a. Asuransi Kesehatan 

Kesehatan adalah hal yang paling utama bagi setiap orang namun 

biaya kesehatan semakin mahal. 

b. Tunjangan Hari Tua 

Tunjangan Hari Tua adalah program asuransi jiwa yang bertujuan 

memberikan kepastian dana bagi tertanggung/peserta. 

c. Anuitas 

Anuitas adalah program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan 

kepastian adanya kesinambungan pendapatan. 

d. Jaminan Hari Tua 

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program asuransi jiwa yang 

bertujuan memberikan kepastian. 

4. DPLK 

DPLK Jiwasraya adalah merupakan lembaga keuangan yang 

mengelola Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi karyawan 

perusahaan dan perorangan atau pekerja mandiri. 

a. JS Pesona DPLK 

Memasuki masa pensiun berarti Anda Menghadapi situasi yang 

baru penuh tantangan. 

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) 

https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product-type/pensiun
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/jaminan-hari-tua/asuransi-kesehatan
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/tunjangan-hari-tua/tunjangan-hari-tua
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/tunjangan-hari-tua/anuitas
https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/jaminan-hari-tua/jaminan-hari-tua
https://dplk.jiwasraya.co.id/
https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/dplk/js-pesona-dplk
https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/dplk/program-pensiun-iuran-pasti-ppip
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Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) merupakan program investasi 

yang iurannya ditetapkan lebih dahulu. 

F. Struktur Organisasi 

Gambar II.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru 

OSAKA P.T . MARPAUNG 

KABAG OPERASIONAL DAN 

PENJUALAN 

EKO FAZRA RAHWINTO 

KABAG ADMINISTRASI 

DAN KEUANGAN 

FRANS MAGEL SINAGA 

KABAG PERTANGGUNGAN 

HABIB MIRDA 

KASIE PENJUALAN DAN 

DUKUNGAN OPERASIONAL 

POSISI KOSONG 

KASIE PERTANGGUNGAN 

PERORANGAN 

DESI ERNITA 

KASIE KEUANGAN 

DAN AKUNTANSI 

KARMANTO, SE, MM, AAAIJ 

KEPALA KANTOR WILAYAH 

SURYA EDO SAPUTRA 

PEGAWAI ADMINISTRASI 

POSISI KOSONG 

KASIE EVALUASI 

PENJUALAN DAN INKASO 

TESA PUTI YUWITA 

PEGAWAI ADMINISTRASI 

IHSAN KAMAL 

PEGAWAI ADMINISTRASI 

DEWI OKTAVIA 

KASIE PERTANGGUNGAN 

DAN MANFAAT 

KARYAWAN 

NITA RAH,MA FADILLA 

PEGAWAI ADMINISTRASI 

JOKO AGUSTRI 

PEGAWAI 

ADMINISTRASI 

VINDA 

NURSYADILLA 

KASIR 

FITRAH ELIBA 

INSTRUKTUR 

SUMARNI 

INSTRUKTUR 

DENOK RAHAYUNINGSIH 

INSTRUKTUR 
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G. Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja 

1. Kepala Kantor Wilayah 

Fungsi utama: 

Merencanakan, mengkoordinir, memimpin dan mengawasi pelaksanaan 

semua kegiatan Kantor Wilayah pada bidang pengembangan bisnis, 

operasional dan penjualan, pertanggungan, administrasi dan keuangan 

serta pelayanan agar efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target 

yang ditetapkan dan optimalisasi pendapatan perusahaan dalam rangka 

mencapai visi dan misi perusahaan dengan menerapkan regulasi terkait 

industri asuransi dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik /Good 

Corporate Governance. 

Mengkoordinasikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan 

aktifitas pengembangan bisnis dan pencapaian target Kantor Wilayah dan 

kantor cabang yang menjadi kewenangan. 

     Tanggung jawab: 

1. Memastikan program kerja dan proses bisnis Kantor Wilayah selaras 

dengan sasaran strategis perusahaan yang telah ditetapkan. 

2. Melakukan evaluasi pencapaian target dan program kerja Kantor 

Wilayah dan kantor cabang yang menjadi kewenangannya. 

3. Melakukan analisis dan memberikan masukan strategis kepada 

manajemen pada hal-hal yang dapat memberikan dampak signifikan 

pada pencapaian strategi perusahaan. 
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4. Memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruhpersonil pada 

Kantor Wilayah dan kantor cabang yang menjadi kewenangannya agar 

menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. 

Tugas utama: 

1. Mengorganisir penyusunan dan menyetujui perencanaan program kerja 

Kantor Wilayah dalam RKAP. 

2. Mengkoordinasikan kegiatan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang 

ada di wilayah kewenangannya. 

3. Menyetujui laporan terkait Kantor Wilayah Utama. 

4. Menyetujui pedoman, kebijakan, SOP dan intruksi kerja terkait sistem 

dan pengolahan proses bisnis yang terkait aktifitas Kanwil Utama dan 

Kancab yang ada di wilayahnya. 

5. Mengembangkan peluang bisnis bagi produk perusahaan agar 

berkontribusi pada pendapatan premi New Business. 

6. Menyetujui usulan event Business Opportunity Program (Proses 

Penjaringan Calon Agen) dari Kabag Ops & Penjualan ke Divisi 

terkait berdasarkan arahan dan ketentuan perusahaan untuk mencapai 

target pertumbuhan & produktifitas agen. 

7. Mengarahkan dan memimpintim pelaksana dalam proses 

pengadaan/tender yang diselenggarakan oleh calon pemegang kontrak 

agar berjalan efektif dan efisien. 

8. Menyetujui pengajuan transaksi keuangan dan administrasinya sesuai 

kewenangan dan ketentuan perusahaan. 
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9. Mengevaluasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan 

Kantor Wilayah. 

10. Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan pelayanan di Kantor 

Wilayah dan Kantor Cabang yang ada di wilayah kewenangannya. 

11. Melakukan continuous improvement terhadap proses bisnis Kantor 

Wilayah agar mendukung pencapaian strategi perusahaan. 

12. Mengidentifikasi dan mengembangkan budaya inovasi serta peluang 

perbaikan di Kantor Wilayah. 

13. Membangun kompetensi personel di unit kerjanya sehingga memenuhi 

standar kompetensi yang ditentukan melalui keterlibatan dalam proses 

assessment, pelaksanaan pelatihan, coaching & counselling. 

14. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi yang dapat berdampak pada 

kinerja dan reputasi perusahaan 

2. Seksi Keuangan dan Akuntansi 

Fungsi Utama: 

Pelaksana semua kegiatan pengelolaan proses bisnis keuangan dan 

akuntansi     agar efektif dan efisien guna mendukung terlaksananya target 

yang ditetapkan perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi 

perusahaan. 

Tanggung jawab: 

1. Mengusulkan pedoman, kebijakan dan SOP terkait pengelolaan 

Keuangan dan akuntansi ke Kabag. 
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2. Menjalankan program kerja Keuangan dan akuntansi yang ditetapkan 

perusahaan. 

3. Memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruhpersonil yang 

ada di unit kerjanya agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya 

secara optimal. 

Tugas-tugas Utama: 

1. Mengusulkan Program Kerja & Anggaran Keuangan dan akuntansi ke 

Kabag. 

2. Mengusulkan pedoman, kebijakan dan SOP terkait pengelolaan 

Keuangan dan akuntansi ke Kabag. 

3. Melaksanakan proses bisnis keuangan dan akuntansi seperti 

pembayaran biaya asuransi, biaya umum, biaya operasional. 

4. Melakukan pencetakan tagihan premi jatuh tempo produk PMK. 

5. Melakukan kontrol atas STOA (Statement of Account) masing masing 

pemegang kontrak. 

6. Melakukan pos silang khusus untuk pembayaran manfaat PMK. 

7. Melakukan continuous improvement terhadap proses bisnis 

pengelolaan keuangan dan akuntansi agar mendukung pencapaian 

strategi perusahaan. 

8. Mengidentifikasi dan mengembangkan budaya inovasi serta peluang 

perbaikan di Perusahaan. 

9. Membangun kompetensi personel di unit kerjanya sehingga 

memenuhi standar kompetensi yang ditentukan melalui keterlibatan 
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dalam proses assessment, pelaksanaan pelatihan, coaching & 

counselling. 

10. Mencari identifikasi risiko yang mungkin terjadi yang dapat 

berdampak pada kinerja dan reputasi perusahaan terkait pengelolaan 

keuangan dan akuntansi. 

3. Seksi Pertanggungan Kumpulan Dan Program Manfaat Karyawan 

Fungsi Utama: 

Pelaksana semua kegiatan pengelolaan proses bisnis Pertanggungan 

Kumpulan dan PMK agar efektif dan efisien guna mendukung 

terlaksananya target yang ditetapkan perusahaan dalam rangka mencapai 

visi dan misi perusahaan. 

Tanggung Jawab : 

1. Mengusulkan program kerja pengelolaan Pertanggungan Kumpulan 

dan PMK. 

2. Mengusulkan pedoman, kebijakan dan SOP terkait pengelolaan 

Pertanggungan Kumpulan dan PMK. 

3. Menjalankan program kerja Pertanggungan Kumpulan dan PMK. 

4. Mengumpulkan data, analisis dan memberikan masukan strategis 

kepada Kabag pada hal-hal yang dapat memberikan dampak 

signifikan pada pencapaian strategi Kanwil dari sudut pandang 

pengelolaan Pertanggungan Kumpulan dan PMK. 
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5. Memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruhpersonil yang 

ada di unit kerjanya agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya 

secara optimal. 

Tugas-tugas Utama: 

1. Pelaksana proses bisnis Pertanggungan Kumpulan dan PMK sesuai 

ketentuan perusahaan. 

2. Melakukan penilaian risiko sesuai pedoman serta syarat dan ketentuan 

Pertanggungan Kumpulan dan PMK. 

3. Monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pengelolaan 

Pertanggungan Kumpulan dan PMK 

4. Monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pengelolaan klaim dan 

pemeliharaan data nasabah produk PK dan PMK. 

5. Menyediakan data pembayaran klaim. 

6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melaksanakan 

rekonsiliasi dengan pemegang kontrak. 

7. Pelaksana dan supervisi atas pengkinian data dan status pemegang 

polis/peserta. 

8. Melakukan pemeriksaan berkas pengajuan klaim dan penyelesaian 

pembayaran berkala. 

9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melaksanakan 

rekonsiliasi dengan pemegang kontrak. 
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10. Melakukan continuous improvement terhadap proses bisnis 

pengelolaan pertanggungna kumpulan dan PMK agar mendukung 

pencapaian strategi perusahaan. 

11. Mengidentifikasi dan mengembangkan budaya inovasi serta peluang 

perbaikan di Perusahaan. 

12. Membangun kompetensi personel di unit kerjanya sehingga 

memenuhi standar kompetensi yang ditentukan melalui keterlibatan 

dalam proses assessment, pelaksanaan pelatihan, coaching & 

counselling. 

13. Melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi yang dapat 

berdampak pada kinerja dan reputasi perusahaan terkait klaim dan 

pemeliharaan data nasabah. 

4. Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan 

Fungsi utama: 

Supervisi pelaksanaan semua kegiatan pengelolaan proses bisnis 

Administrasi dan Keuangan agar efektif dan efisien guna mendukung 

terlaksananya target yang ditetapkan perusahaan dalam rangka mencapai 

visi dan misi perusahaan. 

Tanggung Jawab: 

1. Mengusulkan program kerja pengelolaan Administrasi dan Keuangan. 

2. Mengusulkan pedoman, kebijakan dan SOP terkait pengelolaan 

Administrasi dan Keuangan. 
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3. Melakukan analisis dan memberikan masukan strategis kepada Kepala 

Kanwil pada hal-hal yang dapat memberikan dampak signifikan pada 

pencapaian strategi perusahaan dari sudut pandang pengelolaan 

Administrasi dan Keuangan. 

4. Memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruhpersonil yang 

ada di unit kerjanya agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya 

secara optimal. 

Tugas-tugas Utama: 

1. Mengusulkan Program Kerja & Anggaran Administrasi dan Keuangan 

pada RKAP. 

2. Mengusulkan pedoman, kebijakan dan SOP terkait pengelolaan 

Administrasi dan Keuangan. 

3. Supervisi proses bisnis Administrasi dan Keuangan seperti 

pembayaran biaya asuransi, biaya umum, biaya operasional, 

perpajakan, pemeliharaan aset di Kantor Wilayah. 

4. Monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pengelolaan Administrasi 

dan Keuangan di Kantor Wilayah. 

5. Melakukan continuous improvement terhadap proses bisnis 

pengelolaan Administrasi dan Keuangan agar mendukung pencapaian 

strategi perusahaan. 

6. Mengidentifikasi dan mengembangkan budaya inovasi serta peluang 

perbaikan di Perusahaan. 
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7. Membangun kompetensi personel di unit kerjanya sehingga 

memenuhi standar kompetensi yang ditentukan melalui keterlibatan 

dalam proses assessment, pelaksanaan pelatihan, coaching & 

counselling. 

8. Mencari identifikasi risiko yang mungkin terjadi yang dapat 

berdampak pada kinerja dan reputasi perusahaan terkait pengelolaan 

Administrasi dan Keuangan di Kantor Wilayah 

5. Kepala Seksi Penjualan Dan Dukungan Operasional 

Fungsi Utama: 

Pelaksana kegiatan penjualan dan dukungan operasional agar efektif dan 

efisien guna mendukung pencapaian target yang ditetapkan perusahaan 

dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan dengan menerapkan 

regulasi terkait industri asuransi dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang 

Baik /Good Corporate Governance. 

Tanggung Jawab: 

1. Mengusulkan program kerja penjualan dan dukungan operasional 

selaras dengan sasaran strategis perusahaan yang telah ditetapkan. 

2. Melakukan evaluasi pencapaian program kerja penjualan dan 

dukungan operasional. 

3. Melakukan analisis dan memberikan masukan strategis kepada 

manajemen pada hal-hal yang dapat memberikan dampak signifikan 

pada pencapaian strategi perusahaan dari kegiatan operasional dan 

penjualan. 
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4. Memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruhpersonil yang 

ada di unit kerjanya agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya 

secara optimal. 

Tugas-tugas Utama: 

1. Mengusulkan program kerja penjualan dan dukungan operasional ke 

Kabag dalam RKAP sesuai kebutuhan perusahaan. 

2. Melaksanakan program kerja dan proses bisnis penjualan dan 

dukungan operasional. 

3. Melakukan kontrol atas penggunaan anggaran penjualan dan 

dukungan operasional (promosi, rekonsiliasi dan biaya operasional 

lainnya) sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

4. Evaluasi kegiatan penjualan dan dukungan operasional yang 

terintegrasi serta mendukung pencapaian target perusahaan. 

5. Melaksanakan dan melakukan supervisi atas kegiatan rekrutmen agen. 

6. Supervisi pelaksanaan siklus penjualan (mencari potensial calon 

prospect, membuat marketing pipeline, melakukan pendekatan ke 

calon prospect, sehingga deal) yang dilakukan agen. 

7. Melakukan pemetaan bisnis (cadangan produksi) menjadi pasar, 

prospek, cadangan produksi, estimasi premi. 

8. Menyediakan data dan dokumen awal untuk proses perhitungan 

sementara. 

9. Mempersiapkan proses dan dokumen tender yang diperlukan. 
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10. Analisa data dan mengajukan laporan terkait penjualan dan dukungan 

operasional ke Kabag. 

11. Mengkoordinasikan kegiatan penjualan dan dukungan operasional 

secara nasional. 

12. Melakukan continuous improvement terhadap proses bisnis unit 

kerjanya agar mendukung pencapaian strategi perusahaan. 

13. Mengidentifikasi dan mengembangkan budaya inovasi serta peluang 

perbaikan pada bidang operasional dan penjualan. 

14. Membangun kompetensi personel di unit kerjanya sehingga 

memenuhi standar kompetensi yang ditentukan melalui keterlibatan 

dalam proses assessment, pelaksanaan operasional dan penjualan 

seperti mengusulkan pelatihan untuk agenke LPPA, melaksanakan 

pelatihan ke agen secara mandiri. 

15. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi yang dapat berdampak pada 

kinerja dan reputasi perusahaan. 

6. Bagian Operasional Dan Penjualan 

Fungsi Utama: 

Supervisi semua kegiatan operasional dan penjualan agar efektif dan 

efisien guna mendukung pencapaian target yang ditetapkan dan 

optimalisasi pendapatan perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi 

perusahaan dengan menerapkan regulasi terkait industri asuransi dan 

prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik /Good Corporate Governance. 
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Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan aktifitas kegiatan operasional 

dan penjualan. 

Tanggung Jawab: 

1. Mengusulkan program kerja operasional dan penjualan yang selaras 

dengan sasaran strategis perusahaan yang telah ditetapkan. 

2. Melakukan evaluasi pencapaian inisiatif dan program kerja 

operasional dan penjualan. 

3. Melakukan analisis dan memberikan masukan strategis kepada 

Kakanwil pada hal-hal yang dapat memberikan dampak signifikan 

pada pencapaian strategi perusahaan dari kegiatan operasional dan 

penjualan . 

Tugas-tugas Utama: 

1. Mengusulkan perencanaan strategi dan program kerja operasional dan 

penjualan Kanwil dalam RKAP sesuai kebutuhan perusahaan. 

2. Supervisi pelaksanaan program kerja dan proses bisnis operasional 

dan penjualan. 

3. Melakukan kontrol atas penggunaan anggaran operasional dan 

penjualan (promosi, rekonsiliasi dan biaya operasional lainnya) sesuai 

dengan arahan ketentuan perusahaan. 

4. Evaluasi kegiatan operasional dan penjualan yang terintegrasi serta 

mendukung pencapaian target perusahaan. 

5. Supervisi kegiatan rekrutmen agen. 



30 
 

 

6. Supervisi pelaksanaan siklus penjualan (mencari potensial calon 

prospect, membuat marketing pipeline, melakukan pendekatan ke 

calon prospect, sehingga deal) yang dilakukan agen. 

7. Mengusulkan event Business Opportunity Program (Proses 

Penjaringan Calon Agen) ke KaKanwil terkait berdasarkan arahan dan 

ketentuan perusahaan untuk mencapai target pertumbuhan & 

produktifitas agen. 

8. Supervisi pelaksanaan pelatihan agen. 

9. Melakukan supervisi atas tagihan milik portfolio Kanwil dan Kantor 

Cabang yang ada dibawah kewenangannya 

10. Analisa data dan mengajukan laporan terkait operasional dan 

penjualan ke Kakanwil . 

11. Mengkoordinasikan kegiatan operasional dan penjualan Kanwil dan 

Kancab yang ada dibawah kewenangannya. 

12. Mengajukan usulan/draft pedoman, kebijakan, SOP dan instruksi kerja 

terkait sistem dan pengelolaan operasional dan penjualan. 

13. Melakukan continuous improvement terhadap proses bisnis 

operasional dan penjualan agar mendukung pencapaian strategi 

perusahaan. 

14. Mengidentifikasi dan mengembangkan budaya inovasi serta peluang 

perbaikan pada bidang operasional dan penjualan. 
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15. Membangun kompetensi personel di unit kerjanya sehingga 

memenuhi standar kompetensi yang ditentukan melalui keterlibatan 

dalam proses assessment, pelaksanaan operasional dan penjualan. 

16. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi yang dapat berdampak pada 

kinerja dan reputasi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


