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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) 

PT. Asuransi Purna Artanugraha, selanjutnya disebut ASPAN, didirikan 

pada tanggal 10 Juni 1991. Izin usaha ASPAN dikeluarkan oleh Departemen 

Keuangan R.I. melalui surat keputusan No. 155/KM.13/1992 tanggal 23 Mei 1992 

dengan kegiatan usaha di bidang Asuransi Kerugian. 

Berdirinya ASPAN dilatarbelakangi oleh keinginan dari Yayasan Kesehatan 

Pensiunan PT. PELNI dan Dana Pensiun PT. PELNI untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan para anggota dan lingkungannya. Keinginan tersebut disambut baik 

oleh manajemen PT. PELNI maka berdirilah ASPAN pada tahun 1991. Akan 

tetapi, ASPAN baru mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1992 setelah 

mendapatkan izin resmi dari Departemen Keuangan pada tahun yang sama. 

Komposisi kepemilikan saham ASPAN dimiliki oleh Yayasan Kesehatan 

Pensiunan PT. PELNI sebesar 56,66% dan Dana Pensiuna PT. PELNI sebesar 

43,34%.  

Pada awalnya, kegiatan usaha ASPAN hanya menangani marine hull dan 

personal accident penumpang kapal PT. PELNI saja. Namun, seiring berjalannnya 

waktu ASPAN mulai berkembang sesuai dengan portofolio usaha seperti saat ini. 

Dalam perkembangannya, Asuransi ASPAN berusaha untuk dapat memperkuat 

struktur modal perusahaan dengan meningkatkan modal disetor perusahaan. Hal 

ini direalisasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada            
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16 Desember 1997 dan diputuskan bahwa modal setor perusahaan ditingkatkan 

dari Rp 3 milyar menjadi Rp 15 milyar. Dalam rapat tersebut juga diputuskan 

mengenai perubahan seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

Pada awal tahun 2004 modal disetor perusahaan ditingkatkan menjadi         

Rp 25 milyar. Peningkatan modal disetor ini dilakukan secara berangsur-angsur 

untuk menyesuaikan dengan landscape arsitektur perasuransian nasional 

mengenai modal disetor sebesar Rp 100 milyar pada tahun 2010, bagi perusahaan 

asuransi kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah. 

ASPAN selama ini telah dipercaya menangani risiko-risiko yang ada dari 

beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT. PELNI, PT. PAL, PT. Bank 

Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). ASPAN juga bekerja sama dengan 

beberapa perusahaan besar reasuransi di Indonesia seperti PT. Rasuransi 

Internasional Indonesia (Reindo), PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional-

Re). 

Hal tersebut menjadikan ASPAN salah satu perusahaan asuransi terbaik dan 

terpercaya. Dapat dibuktikan pula dengan adanya pemberian penghargaan kepada 

ASPAN melalui Info Bank yang mendapatkan 5 Golden Trophy Award 1999-

2008, sebagai Satu-satunya Perusahaan Asuransi Umum Berpredikat Sangat 

Bagus 10 Tahun Berturut-turut (1999 s.d. 2008). Lalu mendapatkan pula 

Indonesia Insurance Award 2012 sebagai Perusahaan Asuransi Umum Terunggul 

Tahun 2012 dalam Marine Insurance dan Personal Accident. 

 



13 
 

 

2.2 Stuktur Organisasi PT. Asuransi Purna Artanuraha 

Organisasi merupakan koordinaasi sejumlah kegiatan manusia yang 

direncanakan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan bersama melalui 

pembagian tugas dan fungsi, serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung 

jawab. Organisasi juga merupakan suatu wadah atau tempat dari beberapa 

manajemen, antara manajemen yang satu dengan manajemen yang lain saling 

berhubungan, sehingga terjai proses pengaruh-mempengaruhi. Hal ini berati bila 

organisasi suatu perusahaan baik, namun manajemen di dalam tidak baik, maka 

sudah tahu organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, begitu pula 

sebaliknya bila manajemen dalam suatu perusahaan baik namun tidak terorganisir 

maka jalannya suatu perusahaan juga tidak akan lancar. 

Pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Pekanbaru dalam merealisasi tujuan 

mempunyai struktur organisasi yang di dalamnya ditetapkan kedudukan, 

wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sehingga mereka 

bertanggung jawab kepada tugas yang dilaksanakannya.  

Setiap instansi baik milik pemerintah maupun swasta dalam menjalankan 

tugasnya tidak terlepas dari struktur yang telah ditentukan karena dapat 

menunjang pencapaian tujuan darai organisasi yang telah terbentuk 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. Asuransi Purna Artanugraha Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Bagian  Unit Kerja PT. Asuransi Purna Artanugraha 

Pimpinan Cabang 

Pimpinan Cabang adalah pemimpin tertinggi yang mengepalai setiap bagian 

bagian dan bertanggung jawab kepada maju dan mundurnya perusahaan yang 

dipimpin : 

1. Menetapkan rencana kerja perusahaan. 

2. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas perusahaa 

3. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan oprasional perusahaan 

4. Menciptakan suasana yang harmonis dan dapat menciptakan 

kekompakan dalam perusahaan. 

KEPALA CABANG 

AGENT UMUM SURVEYOR 

UNDERWRITING MARKETING KEUANGAN KLAIM 
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Marketing : 

1. Mengatur seluruh pelaksanaan dan menentukan pasar untuk memasarkan 

produk 

2. Menetapkan rencana kerja oprasional 

3. Mengatur distribusi pemasaran. 

Klaim : 

1. Melayani nasabah yang mempunyai masalah dengan kendaraannya 

2. Memberi solusi dengan baik. 

Keuangan : 

1. Mengerjakan dan menyusun rencanaa kas perusahaan 

2. Mengelola administrasi pembayaran 

3. Menyimpan semua surat-surat berharga dan uang tunai 

Underwriting : 

1. Mengatur tugas underwriting 

2. Memeriksa kembali kekurangan yang terjadi pada proses underwriting 

Umum : 

1. Mengurus segala urusan dan keperluan kantor 

2. Menjadi back up semua department yang membutuhkan. 

Agent : 

 Agent adalah pihak yang melakukan tugas mewakili prinsialnya kepada 

atau dalam berhubungan dengan pihak ketiga. 

1. Memenuhi segala instruksi principal. 

2. Melaksanakan tugas dengan hati-hati dan teliti. 
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3. Melakukan tugasnya secara sendiri, tidak didelegasikan. 

4. Melakukan tugasnya dengan itikad baik. 

5. Bertanggung jawab dalam menerima uang, untuk kepentingan Principal. 

Surveyor : 

Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi 

dan mengamati suatu pekerjaan lainnya. 

1. Membantu Kegiatan survey  

2. Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan  

3. Mengawasi survei lapangan yang dilakukan kontraktor  

4. Melakukan pelaksanaan survei lapangan dan penyelidikan. 

2.4 Visi, Misi dan Budaya PT. Asuransi Purna Artanugraha 

VISI ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA 

Menjadikan asuransi ASPAN sebagai perusahaan asuransi yang terpercaya 

yang memberikan kepuasan pelayanan secara prima kepada seluruh stakeholders 

dalam pasar global. 

MISI ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA 

1. Menjadi Market Leader dalam Marine Insurance yang mampu 

mempertahankan Surplus Underwriting. 

2. Prima dalam Pengembangan Produk, Prima dalam Pelayanan dan Prima 

dalam Pengelolaan Sumber Daya. 

3. Menjadi Perusahaan yang mampu tumbuh secara berkesinambungan 

(Sustainable Growth). 
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4. Menyelenggarakan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan yang baik (GCG). 

5. Menyelenggarakan Risk Management yang prudent. 

6. Memberikan kontribusi kepada Stakeholders. 

BUDAYA PERUSAHAAN 

ASPAN BISSA 

B   Berpakaian Rapi, bersih, sopan dan bersikap santun 

I    Individu yang kreatif inovatif dan penuh percaya diri 

S   Salam ASPAN 

S   Sinergi dan kekompakan adalah kekuatan 

A  Akhlak mulia dan penuh tanggung jawab 

2.5 Produk – Produk Pada PT. Asuransi Purna Artanugraha 

1. Asuransi Kecelakaan Diri ( Personal Accident) 

Asuransi kecelakaan diri merupakan sebuah produk asuransi yang 

memberikan perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau resiko 

kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan 

dokter.  

2. Asuransi Rangka Kapal ( Marine Hull) 

Adalah suatu pertanggungan atau asuransi yang memberikan 

jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan 

atas rangka kapal berikut mesin-mesin penggeraknya sebagai akibat dari 

risiko-risiko yang dijamin dalam kondisi polis. 
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3. Asuransi Pembangunan Kapal (Builders Risk) 

 Menjamin segala risiko (all risks) yang mungkin terjadi 

sehubungan dengan dengan pembangunan atau pembuatan kapal from 

laying of keel to completion termasuk risiko peluncuran (lauching), 

termasuk percobaan pelayaran (sea trials), dan juga penyerahan kepada 

principal di pelabuhan tujuan (delivery to owners) 

4. Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo) 

Adalah suatu asuransi/pertanggungan yang memberikan jaminan 

atau proteksi terhadap kerugian/kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan, yang diderita atas barang-barang yang 

dipertanggungkan sebagai akibat adanya risiko-risiko yang terjadi selama 

dalam suatu perjalanan (transit) yang dijamin dalam polis. 

5. Asuransi Penyimpanan Uang ( Cash In Safe) 

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau 

proteksi atas kehilangan Uang dari dalam “Safe”nya, kehilangan mana 

harus dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan 

terhadap Safe tersebut. 

6. Asuransi Pengiriman Uang (Cash In Transit) 

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau 

proteksi atas kehilangan Uang yang terjadi dalam masa Transit yang 

dilakukan, kehilangan mana harus dilakukan oleh pihak lain dengan 

disertai adanya unsur kekerasan. 
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7. Asuransi Kebakaran (Fire & Property) 

Asuransi kebakaran adalah perjanjian yang dilakukan antara dua 

pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung yang 

mengasuransikan benda miliknya, apabila terjadi kebakaran terhadap 

benda yang diasuransikan tersebut, maka pihak penanggung harus 

membayar biaya santuan kepada pihak tertanggung sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

8. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle) 

Asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan kerugian atau 

kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Pada prinsipnya, jaminannya 

adalah terhadap kerusakan kendaraan bermotor itu sendiri dan 

tanggungjawab hukum terhadap pihak lain yang dirugikan pada saat 

menggunakan kendaraan tersebut. 

9. Asuransi Tanggung Gugat (Liability)  

Adalah produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan 

kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan 

dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktifitas 

personal/perusahaan milik Tertanggung 

10. Surety Bond 

Surety Bond adalah suatu perjanjian dua pihak yaitu antara Surety 

dan Principal, dimana pihak pertama (Surety) memberikan jaminan 

untuk pihak kedua (Principal) bagi kepentingan pihak ketiga (Obligee) 

bahwa apabila Principal oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal 
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melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan 

Obligee, maka Surety akan bertanggung jawab terhadap Obligee untuk 

menyelesaikan kewajiban-kewajiban Principal tersebut 

11. Asuransi Peralatan Elektronik (EEI) 

Memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi pada kerusakan 

akibat risiko dasar semua sistim peralatan listrik dengan tegangan rendah 

sampai menengah yang terjadi secara/atau bersifat tiba-tiba dan tidak 

terduga 

12. Asuransi  Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown) 

Adalah penutupan asuransi mesin yang menjamin kerugian atau 

kerusakan mesin yang diakibatkan kejadian secara tiba tiba dan tak 

terduga terhadap mesin yang dimiliki tertanggung.  Termasuk 

didalamnya, kerusakan panel panel listrik dan kerusakan mesin, naiknya 

suhu mesin sehingga melampaui  panas, pada saat mesin bekerja, atau 

sedang diam, mesin saat dibersihkan, dipindahkan, perbaikan rutin 

(overhaul) dan hal hal yang bersifat perbaikan dan pembersihan  lainnya, 

 di lokasi yang disebutkan dalam polis, untuk mempersiapkan dan 

memperbaiki kembali, atau menyetel kembali mesin, sebelum mesin 

dapat beroperasi kembali secara normal  seperti saat  sebelum terjadinya 

kerusakan ataupun gangguan. 

13. Asuransi Pesawat Terbang (Aviation) 

Asuransi yang memberikan jaminan atas kehilangan atau kerusakan 

pesawat terbang milik Tertanggung atau dioperasikan oleh atau dimana 
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Tertanggung bertanggung jawab atasnya. Penanggung juga dapat 

memberikan biaya penyelamatan pesawat akibat benturan ketika 

mendarat atau biaya pelepasan bagian pesawat yang mengalami musibah 

beserta biaya pengangkutannya. 

14. Asuransi Rekayasa (CAR & EAR ) 

Jaminan Asuransi yang memberikan perlindungan atas 

pembagunan gedung berupa pekerjaan teknik sipil dan pemasangan 

mesin/instalasi disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis seperti 

kebakaran, petir, ledakan kimia, pencurian, gempa bumi, banjir. Asuransi 

ini juga menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan cedera badan 

pihak ke II. 

15. Asuransi Kecurangan Pegawai (Fidelity Guarantee) 

Perusahaan asuransi setuju memberikan penggantian atas 

kehilangan sejumlah uang yang dijamin karena tindakan pencurian atau 

penggelapan uang dan surat berharga oelh kasir atau orang yang 

ditugaskan untuk menyimpan. 

 


