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BAB II 

GAMBARAN UMUM ASURANSI TAKAFUL 

 

A. Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga 1994 

Takaful keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di 

Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful keluarga 

mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi 

sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, 

perencanaan pendidikan anak, perencanaaan hari tua, serta menjadi rekan 

terbaik dalam perencanaan investasi. 

Takaful keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2008 sebagai 

standar internasional mutakhir untuk system manajemen mutu. Takaful 

keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) serta 

memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja 

positif takaful keluarga dari tahun ketahun dibuktikan dengan diraihnya 

penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagi insitusi.
18

 

Takaful keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan 

memperluas jaringan layanan diseluruh Indonesia. Peringatan dan 

pembaharuan system teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan 

pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman yang lebih dari 20 

tahun, takaful keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi 

perlindunga  jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat 

Indonesia. 

                                                             
18

Dokumen dan Arsip PT. Asuransi Takaful Keluarga 
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Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat 

untuk membangun perekonomian syariah di Indinesia. Atas prakarsa Ikata 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalaui yayasan Abdi Bangsa, 

bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, 

Departemen Kuanagan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta 

bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), tim 

pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat 

Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai 

perusahaan printis pengembangan Asuransi Syariah Indonesia. 

Selanjutnya pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. 

Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahan asuransi 

jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful keluarga diresmikan oleh menteri 

keuangan saat itu, Mar’ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 agustus 

1994. Guna melengkapi layanan pada sector asuransi  kerugian, PT, Asuransi 

Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful 

Keluarga yang diresmikan oleh Prof. B.J Habibie, selaku ketua dan pendiri 

ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 juni 1995. 

Kini, seiring pertumbuhan industry Asuransi Syariah di Indonesia, 

Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap 

stakeholder dengan menhadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus 

melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan 

simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.
19
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B. Produk-produk PT. Asuransi Takaful Keluarga, Ro Riau Agency 

1. Produk – produk  Individu (Saving) 

a. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) 

Fulnadi adalah suatu program Asuransi dan Tabungan yang 

menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana 

terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan 

manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila 

Peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total 

dalam periode akad. 

b. Takaful Falah Saving 

Takaful Falah Saving adalah produk yang memberikan proteksi 

finansial atas risiko hidup dan kesehatan serta menghadirkan hasil 

tabungan yang optimal. 

c. Takaful Falah Proteksi  

Takaful Falah Proteksi adalah produk yang memberikan 

proteksi finansial atas risiko dan kesehatan serta memberikan manfaat 

akhir kepesertaan sebesar saldo Dana Peserta, apabila tidak terjadi 

risiko. 

d. Takaful Salam Ziarah Baitullah  

Takaful Salam Ziarah Baitullah adalah produk unitilink yang 

memberikan manfaat asuransi jiwa plus investasi untuk melindungi 

rencana perjalanan anda ke tanah suci. 

e. Takafullink salam wakaf 

Takafullink Salam Wakaf merupakan saran yang tepat untuk 

mempersiapkan dana wakaf yang diambil prosentase tertentu dari dana 
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investasi atau manfaat takaful untuk disalurkan kepada badan 

pengelola wakaf (Nazhir Wakaf) 

f. Takafullink Salam Cendikia 

Takafulink Salam Cendikia merupakan produk investasi murni 

syari’ah, sahabat setia orang tua. Memberikan manfaat dana 

pendidikan yang optimal bagi sang buah hati. Takafulink salam 

cendikia, hadiah terindah bagi sang buah hati tercinta. 

g. Takafullink salam 

Takafullink Salam merupakan produk asuransi jiwa yang 

dikaitkan dengan investasi (unit link) dan dikelola berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Disamping menghadirkan manfaat utama berupa 

proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan, 

Takafullink Salam dirancang khusus agar dapat berinvestasi secara 

optimal untuk berbagai kebutuhan yang ingin raih di masa depan. 

h. Takafulink Salam Community 

Takafullink Salam Community merupakan produk asuransi 

jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) yang didaftarkan 

secara kolektif minimum 10 peserta. Di samping menghadirkan 

manfaat utama berupa proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan 

biaya kesehatan , Takafullink Salam Community dirancang khusus 

agar dapat berinvestasi secara optimal untuk berbagai kebutuhan yang 

ingin anda raih di masa depan.  
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2. Produk-produk Individu (Non Saving)
20

 

a. Takaful Al-Khairat 

Takaful Al-Khairat merupakan produk asuransi jiwa yang 

dikaitkan dengan investasi (unit link) dan dikelola berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Di samping menghadirkan manfaat utama berupa 

proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan, 

Takafulink Al Khairat dirancang khusus agar dapat berinvestasi secara 

optimal untuk kebutuhan yang ingin anda raih di masa depan. 

 

C. Visi Dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga, Ro Riau Agency 

1. Visi  

Menjadi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdepan dalam 

pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia 

dengan professional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Misi  

Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara professional 

dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan. 

Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program 

pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. 

Mendayagunakan teknologi yang terintergrasi dengan berorientasi pada 

pelayanan dan kecepatan, kemudian serta informatif. 
21
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D. Profil Tugas dan Struktur Organisasi 

1. Tugas dan Wewenang  Takaful Agency Direktor  

a. Memenuhi persyaratan minimum oganisasi keagenan sesuai dengan 

ketetapan Perusahaan dari waktu ke waktu;  

b. Untuk dapat memenuhi standar organisasi keagenan, maka Tugas 

Agency Direktor wajib merekrut agen baru yang memenuhi persyaratan 

untuk menjadi Agen yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke 

waktu.  

c. Dalam melakukan perekrutan agen baru, Tugas Agency Direktor harus 

secara selektif memilih orangorang yang memiliki kemampuan dan 

keinginan yang kuat untuk bertindak sebagai agen guna mendapatkan 

reward dari Perusahan;   

d. Takaful Agency Direktor wajib membina seluruh level Agen yang 

berada dibawah koordinasinya dengan cara yang konsisten sesuai 

dengan keputusan ataupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Perusahaan 

dan wajib berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu 

pelayanan dan bisnis  

e. Tugas Agency Direktor wajib melakukan segala tindakan yang wajar 

demi menjamin bahwa  seluruh level Agen yang berada dibawah 

koordinasinya mentaati ketentuan-ketentuan dan persyaratan 

persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian keagenan masing-masing 

Level Agen.  

f. Tugas Agency Direktor bertanggungjawab atas tindakan seluruh level 

Agen yang berada di bawah koordinasinya secara penuh. Dalam hal 



 20 

terjadi/ditemukan adanya suatu kejadian yang merugikan secara 

material maupun immaterial kepada Perusahaan sebagai akibat dari 

tindakan yang dilakukan oleh seluruh level Agen yang berada dibawah 

koordinasinya, maka Tugas Agency Direktor bertanggung jawab secara 

penuh, tanpa pengecualian.  

2. Tugas dan Wewenang Takaful Senior Manager 

a. Memenuhi persyaratan minimum oganisasi keagenan sesuai dengan 

ketetapan Perusahaan dari waktu ke waktu;  

b. Untuk dapat memenuhi standar organisasi keagenan, maka Takaful 

Senior Manager wajib merekrut agen baru yang memenuhi persyaratan 

untuk menjadi Agen yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke 

waktu.  

c.  Dalam melakukan perekrutan agen baru, Takaful Senior Manager harus 

secara selektif memilih orangorang yang memiliki kemampuan dan 

keinginan yang kuat untuk bertindak sebagai agen guna mendapatkan 

reward dari Perusahan; dan  

d. Takaful Senior Manager wajib membina seluruh level Agen yang 

berada dibawah koordinasinya dengan cara yang konsisten sesuai 

dengan keputusan ataupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Perusahaan 

dan wajib berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu 

pelayanan dan bisnis  

e. Takaful Senior Manager wajib melakukan segala tindakan yang wajar 

demi menjamin bahwa seluruh level Agen yang berada dibawah 

koordinasinya mentaati ketentuan-ketentuan dan persyaratan-
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persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian keagenan masing-masing 

Level Agen.  

f. Takaful Senior Manager bertanggungjawab atas tindakan seluruh level 

Agen yang berada dibawah koordinasinya secara penuh. Dalam hal 

terjadi/ditemukan adanya suatu kejadian yang merugikan secara 

material maupun immaterial kepada Perusahaan sebagai akibat dari 

tindakan yang dilakukan oleh seluruh level Agen yang berada dibawah 

koordinasinya, maka Takaful Senior Manager bertanggung jawab 

secara penuh, tanpa pengecualian.  

TFC (AGEN SECARA UMUM)  

1. Agen bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, dalam melakukan 

kegiatan pemasaran dan promosi produk Asuransi yang dimiliki 

Perusahaan sesuai dengan ketentuan  

2. Agen  hanya diperkenankan Untuk melakukan kegiatan usaha dengan 

Perusahaan semata, dan menghindari melakukan kegiatan usaha dengan 

Pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan 

kegiatan usaha Perusahaan. 

3. Sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh seorang Agen, 

Perusahaan dapat memberikan promosi jabatan yang lebih tinggi bagi 

Agen yang telah memenuhi persyaratan dan kebijakan Perusahaan yang 

berlaku. 

4. Agen memiliki lisensi keagenan yang dikeluarkan dari Asosiasi 

Asuransi Jiwa (AAJI) atau berdasarkan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dan menjaga 

lisensi tersebut dalam keadaan aktif.   
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5. Agen menjaga integritas diri sebagai pribadi yang loyal, bertanggung 

jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak melanggar 

ketentu an hukum yang berlaku
22
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