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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAN 

 

A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Perusahaan 

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut Bumida 

Bumiputera) didirikan atas ide pengurus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan 

Mohammad S. Hasyim, MA. Sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 

dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta 

dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 

tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh Izin Operasional dari Direktorat 

Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen 

Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. Kep. 350/DJM/III.3/7/1973 

tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan 

Tahun 1986. 

Bumida Bumiputera menuju cita-cita “The Big Ten” Perusahaan Asuransi 

Umum, menguasai Pasar Retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang 

berkualitas, dipercaya, sehat dan menguntungkan bagi semua pihak yang 

berkepentingan (Stakeholder). Dalam asuransi Bumida Bumiputera lebih 

menekankan budaya perusahaan yang berani berubah dan berbeda, ulet dan 

pantang menyerah, menghargai nasabah, inovatif dan aktif, disiplin dan taat 

prosedur,  amanah dan tidak ingkar janji, membudayakan kebersamaan dan 

kebanggaan, berorientasi pada target dan waktu serta efektif dan efisien. 
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Dengan Modal Setor sebesar Rp 112,5 M, menunjukkan Bumida telah 

memenuhi regulasi pemerintah yang terulang melalui PP No. 39 tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang 

penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mewajibkan setiap perusahaan 

asuransi memenuhi modal disetor minimal Rp 100 M dengan susunan pemegang 

saham sebagai berikut: 

1. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 : 111.700 lembar saham (99,29 

%) 

2. PT Eurasia Wisata : 800 lembar saham (0,71 %) 

Pada tahun 2016, Bumida Bumiputera berhasil mencapai pertumbuhan 

premi bruto sebesar 77,41% dari Rp 387 M di tahun 2015  menjadi Rp 347 M, 

dari target 440 M atau 78,89%. Hasil Underwriting meningkat sebesar 55% dari 

Rp 63 M di tahun 2015 menjadi 112% atau Rp 121 M di tahun 2016. Terjadi 

peningkatan hasil underwriting yang sangat besar di tahun 2016. 

B. Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

Visi dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 adalah menjadi 

perusahaan Asuransi Umum yang memberikan nilai lebih bagi 

stakeholder dan tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih 

sehat serta 10 besar Asuransi Umum. 

2. Misi 

Adapun misi dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967 

antara lain: 
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a) Menciptakan SDM yang unggul. 

b) Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi. 

c) Melakukan inovasi terus-menerus. 

d) Mengembangkan jaringan layanan yang luas. 

e) Mengoptimalkan BUMIPUTERA group. 

Bumida dalam menjaga reputasi, kepercayaan dan juga mewujudkan visi 

dan misi perusahaan agar selalu menjadi yang terpercaya dan terkemuka, 

menerapkan budaya perusahaan yang diterapkan di seluruh bidang layanannya. 

Adapun budaya perusahaan tersebut adalah: BUMIDAKOE, merupakan 

kepanjangan dari: 

a) Berani berubah dan berbeda. 

b) Ulet dan pantang menyerah. 

c) Menghargai nasabah kecil. 

d) Inovatif dan aktif. 

e) Disiplin dan taat prosedur. 

f) Amanah dan tidak ingkar janji. 

g) Kebanggaan dan kebersamaan. 

h) Orientasi pada target dan waktu. 

i) Efektif dan efisien 

Logo perusahaan merupakan gambaran identitas dari sebuah perusahaan. 

Adapun logo dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 (Bumida) adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar II.1 Logo Bumida 

 

Arti logo Bumida tersebut adalah: 

a) Identitas perusahaan disimbolkan dengan kata “BUMIDA Bumiputera”, 

yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mengandung 

makna selalu besinergi dalam memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. 

b) Garis lengkung menyerupai angka 6 melambangkan bahwa setiap insan 

di Bumida harus memahami 3 Prinsip dasar serta Nilai dasar: 

1) Prinsip dasar : Idealisme, Kebersamaan dan Profesionalisme 

2) Nilai dasar  : Berkualitas, Dipercaya dan Menguntungkan 

c) Garis lengkung yang memayungi angka 67 dan kata Bumida bahwa 

bumida adalah perusahaan asuransi yang didirikan pada tahun 1967 

senantiasa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang 

membutuhkan, sekaligus optimisme Bumida dalam meraih masa depan. 

Angka 67 menggambarkan masa lalu, masa kini dan masa depan. 

d) Warna biru melambangkan cita-cita/idealisme yang abadi. 

e) Warna merah melambangkan semangat patriotisme. 
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f) Warna dasar putih melambangkan bahwa pelayanan kepada masyarakat 

dilandasi dengan ketulusan. 

C. Struktur Organisasi 

Struktur adalah gambaran yang memperlihatkan suatu susunan yang logis, 

tertib dan memperlihatkan hubungan yang serasi dalam sebuah organisasi. Kita 

akan mendapatkan gambaran mengenai unit-unit perusahaan secara keseluruhan 

maupun antara hubungan yang satu dengan yang lain mengenai kekuasaan 

maupun batasan-batasan tanggung jawab. Struktur organisasi juga akan 

memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengatur dan mengkoordinasikan unit 

kerja atau bagian-bagian yang terlibat di dalam organisasi dalam usahanya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Suatu struktur organisasi juga merinci pembagian kerja dan menunjukkan 

berbagai tingkatan aktivitas yang berkaitan satu sama lain. Ini menunjukan 

hirarki organisasi serta struktur wewenang dan memperlihatkan hubungan-

hubungan pelaporannya. Struktur organisasi akan terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan kegiatan serta tujuan perusahaan. Salah satu unsur struktur 

organisasi yang baik adalah adanya pola interaksi dari hubungan kerja sama antar 

individu pada tiap bagian dari suatu perusahaan yaitu mengenai hubungan 

pembagian dan fungsi dari pekerjaan dilakukan serta wewenang yang seimbang 

baik vertikal maupun horizontal. 

Adapun struktur organisasi PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 

(Bumida) 1967 Pekanbaru adalah sebagai berikut : 
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Gambar II.2 

 Struktur Organisasi Bumida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            Sumber data: PT. Asuransi Umum Bumida 

 

D. Tugas dan Wewenang atau Job Description 

Asuransi Bumida 1967 Pekanbaru di dalam melaksanakan kegiatan 

operasional, didasarkan kepada tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan 

struktur organisasi. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut: 

DEFI ALDY, SE 

Kepala cabang 

 
MITRA KERJA 

AGEN 

 
VERDY SEPTIAWAN 

Kasie Pms dan Ops 

 
SUCI 

ASHZARA 

NURZA 

Staf adm polis 

 
MUHAMMAD 

ALI 

Staf adm klaim 

 
HENDRY 

MAULANA 

Kasir 

 
AFRIZAL HENDRA 

Office boy 

 
IRSYAD YANTO 

Kasie tek, keu, personalia 

dan Umum 
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1. Kepala Cabang 

Kepala cabang adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung 

jawab diberikan amanah oleh perusahaan untuk memimpin sebuah organisasi 

kantor cabang. Kepala cabang berperan dalam melaksanakan pengembangan 

organisasi keagenan, kegiatan operasional produksi, operasional konservasi, 

operasional pengelolaan dana, dan kegiatan administrasi keuangan. 

Kepala cabang bertanggung jawab kepada kepala wilayah, mengkoordinir 

dan membawahi : 

a) Kepala Unit Operasional 

b) Kepala Unit Administrasi 

c) Agen Koordinir 

2. Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum 

Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum adalah seorang pejabat 

yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan kepercayaan oleh 

perusahaan untuk berperan dalam melaksanakan, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan kegiatan administrasi keuangan, serta pelayanan kepada 

pemegang polis, dan  koordinator agen. Adapun tugasnya yaitu : 

a) Menyelenggarakan sistem pembukuan dan pengawasan keuangan. 

b) Menyelenggarakan dan mengatur anggaran yang berkaitan dengan 

pengeluaran dan penerimaan kas. 

c) Memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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d) Melakukan analisa keuangan serta melaporkan data-data keuangan 

perusahaan kepada kepala cabang. 

e) Memberikan saran-saran penyempurnaan sistem operasi, tata kerja, dan 

analisa dibidang asuransi kepada kepala cabang. 

3. Kasie Pemasaran dan Operasional 

Kasie Pemasaran dan Operasional adalah seorang pejabat yang karena 

tugas dan tanggung jawabnya diberikan kepercayaan oleh perusahaannya untuk 

berperan dalam melaksanakan, membina, mengendalikan kegiatan pemasaran, 

operasional penjualan, operasional konservasi dan pelayanan kepada pemegang 

polis. Kasie Pemasaran bertanggung jawaab kepada Kepala Cabang dan 

mengkoordinir Agen dalam unit kerjanya. 

4. Kasir  

Kasir adalah seorang pejabat yang fungsional yang karena tugas dan 

tanggung jawabnya diberikan kepercayaan oleh perusahaannya untuk berperan 

dalam melaksanakan tertib administrasi sirkulasi dan laporan keuangan. Bagian 

kasir berfungsi sebagai penerima pembayaran premi pertama dan 

mencocokkannya dengan faktur penerimaan kas yang diterima dari bagian Penata 

Usaha.  

5. Pegawai Administrasi 

Pegawai administrasi adalah seorang karyawan yang karena tugas dan 

tanggung jawabnya diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk melakukan 

tugas-tugas administrasi. 
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6. Suvervisor 

a) Membawahi agen-agen dan melakukan pengawasan kegiatan agen. 

b) Membina dan memberi motivasi kepada para agen agar berusaha untuk 

dapat memenuhi target yang telah direncanakan. 

c) Menerima dan berusaha mengatasi permasalahan agen dalam menghadapi 

keluhan nasabah secara langsung. 

d) Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang. 

7. Agen 

a) Mencari nasabah yang baru 

b) Mengarahkan nasabah yang baru terdaftar sebagai anggota Asuransi 

Bumida 1967 Pekanbaru. 

 

E. Aktifitas Usaha Asuransi Umum Bumiputera (Bumida) 1967 Pekanbaru 

Asuransi Umum Bumiputera (Bumida) 1967 Pekanbaru akan terus 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau klien yang mendapat 

kecelakaan, meninggal dunia, kritis, dan cacat total, paling tidak dalam 

pemberian santunan klaim dan pengeluaran Uang Pertanggungannya akan 

dipercepat. 

Pengertian dari Asuransi menurut UU Hukum dagang pasal 246 Asuransi 

atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seseorang penanggung 

mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk 

memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
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kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu 

peristiwa tak tentu.  

Usaha Asuransi ini adalah usaha jasa keuangan untuk menghimpun dana 

masyarakat melalui pengumpulan premi akuntansi yang memberikan 

perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap 

kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau 

terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. 

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan kerugian yang dialami 

oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung. 

Aspek kegiatan Asuransi Bumida 1967 Pekanbaru adalah : 

1. Mempromosikan produk pada pemasaran. 

2. Menjelaskan kepada masyarakat maksud dan faedah mengasuransikan 

jiwa seseorang. 

3. Membayar ganti rugi tepat pada waktunya. 

4. Mempertahankan kepercayaan para pemegang polis baik dalam bentuk 

uang atau bentuk apapun yang diasuransikan. 

5. Meningkatkan bimbingan dan pelayanan terhadap konsumen yang 

berlangganan. 

 

F. Produk-Produk Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967 

Pekanbaru 

Produk-produk asuransi yang ada pada PT. Asuransi Umum Bumiputera 

Muda (Bumida) 1967 Pekanbaru antara lain Rumahkoe, Mobilkoe, Motorkoe, 
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Sehatkoe, Siswakoe, Mahasiswakoe, Siagakoe, Karyawankoe, Asuransi 

Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan, Asuransi 

Rangka Kapal, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kesehatan, Asuransi 

Rekayasa, Asuransi Aneka, Penjaminan, Kontra Garansi Bank, Asuransi 

Tanggung Gugat Profesi Dokter, Asuransi Kredit PHK. 

1. Asuransi Rumahkoe 

Yakni produk asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap 

kerusakan, kebongkaran, tertabrak bermotor dengan tambahan khusus 

proteksi yang dirancang khusus PLUS manfaat perlindungan rumah Anda. 

2. Asuransi Mobilkoe 

Yakni produk asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap 

kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh kecurian dan kecelakaan 

dengan tambahan khusus proteksi bagi Anda pemilik kendaraan roda 

empat PLUS manfaat serta pembayaran premi terjangkau. 

3. Asuransi Motorkoe 

Yakni asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan 

atau kehilangan yang diakibatkan oleh kecurian dan kecelakaan dengan 

tambahan khusus proteksi bagi Anda pemilik kendaraan roda dua PLUS 

manfaat serta pembayaran premi terjangkau. 

4. Asuransi Sehatkoe 

Yakni produk asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap 

kesehatan atau meninggal dunia atau akibat kecelakaan dengan tambahan 
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khusus proteksi PLUS manfaat bagi pembebasan biaya perawatan dan 

pemilihan rumah sakit/puskesmas khusus untuk Anda. 

5. Asuransi Siswakoe dan Mahasiswakoe 

Yakni produk asuransi umum yang memberikan perlindungan peserta 

yakni pelajar dan mahasiswa PLUS manfaat peserta akibat dari suatu 

kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode 

pertanggungan tertentu, misalnya selama satu tahun atau selama satu 

perjalanan. 

6. Asuransi Kesehatan 

Suatu bentuk pertanggungan Asuransi yang memberikan jaminan kepada 

peserta untuk mengganti setiap biaya pengobatan, seperti biaya perawatan 

di rumah sakit, biaya pembedahan, obat-obatan, bila tertanggung 

menderita penyakit/sakit berdasarkan program yang disepakati atau yang 

dijamin oleh polis perusahaan asuransi. 

7. Asuransi Pengangkutan 

Memberikan perlindungan kepada peserta (pemilik barang yang diangkut) 

dari kerusakan/kerugian atas barang-barang yang diangkut (yang sedang 

dalam pengangkutan) sebagai akibat suatu musibah/kecelakaan. 

8. Asuransi Kendaraan 

Memberikan perlindungan kepada kendaraan peserta terhadap resiko yang 

mungkin terjadi seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, 

termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau 
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sebab-sebab lain dari kendaraan tersebut, perbuatan jahat orang lain, 

kebakaran dan segala bentuk kerugian dari bencana alam. 

9. Asuransi Uang 

Adalah asuransi yang menanggung resiko hilangnya uang dan/atau surat-

surat berharga dari dalam lemari besi, laci, mesin hitung uang yang 

terkunci atau yang dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain. 

10. Asuransi Kebakaran 

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai 

akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, 

ledakan dan kejatuhan pesawat terbang 

11. Asuransi Kecelakaan Diri 

Asuransi kecelakaan diri menjamin peserta akibat dari suatu kecelakaan 

yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan 

tertentu, misalnya selama satu tahun atau selama satu perjalanan. 

12. Asuransi Tanggung Gugat Dokter 

Mengganti kerugian kepada pihak dokter, sebagai akibat dari tindakan 

medis selama menjalankan profesinya, dan secara hukum bertanggung 

jawab dari kerugian yang timbul dari cedera badan pada pasien yang 

disebabkan oleh tindakan yang terjadi di daerah lingkup jaminan selama 

masa berlakunya polis. 


