
1

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, Takaful Indonesia

telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip

syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan

operasionalnya: PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan

PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada 24 Februari

1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI)

yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui

Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa

Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim

Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful

Keluarga (Life Insurance) dan PT Asuransi Takaful Umum (General

Insurance), Perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang

menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia. PT. Asuransi

Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan

pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang

ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad.

Diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi

umum Syariah yaitu PT. Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh

Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995.
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Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil

menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi

Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi

pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia

di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan

pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di

seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan

menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001 : 2000

dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta

Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari dari

Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas upaya

keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI

Award 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi

Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat

Sangat Bagus dari Majalah InfoBank secara berturut-turut pada tahun 2004

dan 2005. Dengan dukungan Pemerintah dan tenaga professional yang

berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah, Syarikat Takaful

Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka di

Indonesia1.

Sedangkan PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru sendiri

mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 8 Agustus 2001 yang berlokasi di

1 Dokumentasi,Website Resmi PT. Syarikat Takaful Indonesia, 2 Januari 2014
http://www.takaful.com/indexhome.php
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Jl. Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran “Taman Mella”, Blok A no. 6

Pekanbaru, Riau.

B. Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru

Adapun visi dari PT. Asuransi Takaful Umum ialah menjadi

perusahaan Asuransi Takaful Umum kepercayaan masyarakat. Sedangkan

misinya ialah bersama mewujudkan rasa aman dengan memberikan solusi

pada pengelolaan resiko dan pelayanan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip

tata kelola bisnis syariah yang baik.

C. Tujuan dan Sasaran PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru

Tujuan dari keberadaan PT. Asuransi Takaful ini ialah meminimalisir

segala musibah dan bencana yang menimpa manusia dengan cara

memperkecil resiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul.

Sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti

melalui konsep Takaful dalam asuransi. Sebagai perusahaan asuransi syariah,

Takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan

ketakwaan.

Sedangkan sasaran dari PT. Asuransi Takaful Umum ini ialah

menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling

melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah

yang mungkin terjadi di Al Mudharabah, Al-Wakalah, dan Tabarru.
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D. Konsep dan Filosofi PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru

Secara prinsipil kajian ekonomi islam selalu mengedepankan 10

prinsip dasar dalam mekanisme pengelolaannya , yaitu meliputi2 :

1. Prinsip Tauhid

Pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid

dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, artinya bahwa niatan

dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip

tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan diartikan bahwa asuransi syariah harus benar-benar

bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah

dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi

syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Prinsip Tolong Menolong

Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja.

Konsekuensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil

dana tabarru’ nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari ujrah (fee)

atas pengelolaan dana tabarru’ tersebut, yang dibayarkan oleh nasabah

bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi

syariah mengelola dana tabarru’ tersebut, untuk diinvestasikan (secara

syariah) lalu kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa

musibah.

2 Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group  :
2009) hlm.264
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4. Prinsip Kerjasama

Antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah terjalin kerjasama,

tergantung dari akad apa yang digunakannya. Dengan akad mudharabah

musytarakah terjalin kerjasama dimana nasabah bertindak sebagai

shahibul maal (pemilik modal) sedangkan perusahaan asuransi syariah

sebagai mudharib (pengelola/ pengusaha).

5. Prinsip Amanah

Amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada

hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus

dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut

untuk amanah dalam mengelola dana premi.

6. Prinsip Saling Ridha (‘An Taradhin)

Dalam transaksi apapun, aspek an taradhin atau saling meridhai harus

selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan

asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi

syariah ridha terahdap amanah yang diembankan nasabah dalam

mengelola kontribusi (premi) mereka.

7. Prinsip Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya

khususnya dalam berasuransi. Kontribusi (premi) yang dibayarkan

nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah

dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional

asuransi syariah juga harus menerapakan konsep sharing of risk yang
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bertumpu pada akad tabarru’, sehingga menghilangkan unsur riba pada

pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.

8. Prinsip Menghindari Maisir.

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur

maisir (gambling). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi

hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Hal ini terjadi, karena

konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah

konsep transfer of risk. Dimana perusahaan asuransi konvensional

ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik

perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening

perusahaan. Sehingga perusahaan bisa untung besar (maka premi

banyak dan klaim sedikit) atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit

dan klaimnya banyak).

9. Prinsip Menghindari Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan. Dan berbicara mengenai resiko, adalah

berbicara tentang ketidak jelasan. Karena resiko bisa terjadi bisa tidak.

Dan dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang

menyangkut aspek ketidak jelasan.

10. Prinsip Menghindari Risywah

Dalam menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah maupun

pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek

risywah (sogok menyogok atau suap menyuap). Namun semua harus
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dilakukan secara baik, transparan, adil dan dilandasi dengan ukhuwah

islamiyah.

Selain prinsip dasar tersebut, asuransi syariah juga mengembangkan

sebuah managemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak

menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariah islam. Untuk

menjaga agar selalu sesuai dengan syariat islam maka pada setiap asuransi

harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sementara itu, Konsep takaful yang diterapkan oleh asuransi syariah

pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong

antara anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka atau bencana.

Yaitu dengan cara perusahaan asuransi bertindak syariah bertindak sebagai

al-mudharib yang menerima uang pembayaran dari peserta takaful untuk di

administrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta

takaful bertindak sebagai shahib al mal yang akan mendapatkan manfaat

jasa perlindungan serta bagi hasil dan keuntungan perusahaan asuransi

syariah tersebut.

E. Produk dan Mekanisme Operasional PT. Asuransi Takaful Umum

Asuransi Takaful Umum memberi perlindungan dalam menghadapi

bencana atau kecelakan atas harga milik peserta. Sebagai sebuah perusahaan

asuransi, maka asuransi takaful umum menawarkan produk-produk

pengasurasiannya. Secara umum PT. Asuransi Takaful Umum memiliki 6

(enam) jenis produk yaitu :
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1. Produk Khusus  meliputi  : Takaful Abror ( Takaful Khusus

Kendaraan Bermotor), Takaful Baituna (Takaful Khusus Rumah

Tinggal berikut Isinya ) dan Takaful Surgaina (Takaful Kecelakaan

Diri dan Cash Plan).

2. Produk Umum meliputi :

a. Takaful Kebakaran dan Perluasan.

b. Takaful Pengangkutan dan Rangka Kapal, terdiri dari Takaful

Pengangkutan Laut (Marine Cargo Insurance), Takaful

Pengangkutan Udara (Air Cargo Insurance), Takaful

Pengangkutan Darat (Land Cargo Insurance) dan Takaful

Pengangkutan Uang (Cash Cargo Insurance),

c. Takaful Rekayasa, terdiri dari Takaful Resiko pembangunan

(Contractors All Risk), Takaful Resiko Pemasangan (Erection All

Risk), Takaful Mesin-Mesin (Machinery Insurance) dan Takaful

Peralatan Elekronik (Electronic Aquipment Insurance).

d. Takaful Aneka, terdiri terdiri dari Takaful Penyimpangan Uang

(Cash In Savel Box Insurance), Takaful Kecelakaan Diri

(Personal Accident Insurance), Takaful Tanggung Gugat, Takaful

Jaminan Ketidakjujuran (Fidelity Guarante Insurance).

e. Takaful Property All Risk.

f. Takaful Surety Bond , Takaful Tamwil atau Kredit.

Sedangkan mekanisme pengoperasionalan perusahaan asuransi takaful

umum ini adalah klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang
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mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai

dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful

diambil dari kumpulan uang pembayaran premi peserta.

Baik pada Takaful keluarga maupun Takaful Umum, keuntungan

yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada Takaful

Keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional

perusahaan pada Takaful Umum dibagikan kepada perusahaan dan peserta

takaful sesuai dengan prinip al-mudhrabah dengan porsi pembagian yang

telah disepakati sebelumnya.
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F. Sarana dan Prasarana PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru

Sarana fisik yang dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Umum kantor

pemasaran cabang pekanbaru adalah sebagai berikut3 :

Tabel 1

Data Sarana dan Prasarana yang dimiliki

PT. Asuransi Takaful Umum Cab. Pekanbaru

Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi

Ruang Kepala Cabang 1 Baik

Ruang Staff Finance 1 Baik

Ruang Staff Underwriting 1 Baik

Ruang Staff Claim 1 Baik

Ruang Meeting 1 Baik

Ruang Ngaji 1 Baik

Diling Room 1 Baik

Resepsionis Room 1 Baik

Ruang Sholat 1 Baik

Pantry 1 Baik

Toilet 2 Baik

G. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Umum Cab. Pekanbaru

Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan salah satu alat untuk

mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Selain itu, struktur

organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi untuk menata proses

dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan pilihan strategi dan kebijakan

yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

3
Dokumentasi PT. Asuransi Takaful Umum cab. Pekanbaru 8 Februari 2014
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Untuk lebih jelasnya, di bawah ini terdapat gambar yang menjelaskan

tentang  struktur organisasi yang terdapat pada PT. Asuransi Takaful Umum

cabang Pekanbaru4.

Struktur Organisasi  PT. Asuransi Takaful Umum kantor
Pemasaran cabang Pekanbaru

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab pada struktur

organisasi PT. Asuransi Takaful Umum sesuai S.O.P dan SLA dari PT.

Syarikat Takaful Umum adalah :

1. Kepala Cabang  (Branch Manager) di jabat oleh Drs. Khairul Ansari.

Tanggung jawab dan wewenangnya ialah bertanggung jawab terhadap

4 Dokumentasi PT. Asuransi Takaful Umum cab. Pekanbaru, 4 Januari 2014

Branch Manager

Drs. Khairul Ansari

Staf Underwriting

Mutholib, S.Syr.I

Staf Claim

Erik Hidayat, SE

Staf Finance

Riska Febrianti, SE

Staf Office
Boy
M.

Baddurohim

Agent-agent
1. Zulbajri
2. Hendrizal
3. Dewi Hartati
4. Nila Fitria

Staf Marketing

Rinaldi, SE
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pencapaian target cabang yang ditetapkan, bertanggung jawab terhadap

kelancaran operasional cabang,  mengkoordinasi fungsi keuangan, fungsi

tehnik dan klaim di cabang, bertanggung jawab terhadap pembinaan

keagenan maupun sumber bisnis cabang lainnya.  Sedangkan tugas-tugas

pokoknya meliputi :

a. Memeriksa dan menandatangani polis.

b. Menandatangani surat-surat keluar.

c. Menandatangani surat-surat dan memo intern.

d. Costumer service, Menandatangani bisnis captive (Bank Syariah)

e. Melakukan aktiviting marketing.

f. Membina agen / TAA, Koordinasi hubungan kantor cabang

dengan KPO, Koordinasi karyawan, Sumber daya manusia

(SDM).

g. Merekrut agent, membina agent dan mentraining agent, dan

Mengembangkan pasar baru.

2. Staf administrasi dan teknik (under writing) di jabat oleh Muntholib.

Tanggung jawab dan wewenang ialah terselenggaranya kegiatan

administrasi underwriting kantor cabang dari akseptasi sampai penerbitan

polis dan perubahannya baik untuk bisnis renewal maupun bisnis baru,

sesuai pedoman dan prosedur akseptasi yang berlaku, Melaksanakan

pedoman dan prosedur underwriting kantor cabang, Menggunakan sistem

GTS maupun perangkat kerja lainnya dalam rangka pekerjaan..

Sedangkan tugas-tugas pokonya meliputi :
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a. Melaksanakan administrasi penerbitan dan perubahan polis kantor

cabang, dari akseptasi sampai dokumen polis maupun cover note

sampai diterima oleh nasabah baik bank maupun non bank.

b. Memberikan masukan dan saran maupun laporan permasalahan

kepada kepala cabang mengenai teknis underwriting kantor

cabang.

c. Menyiapkan laporan underwriting yang dibutuhkan dalam

pengambilan keputusan dan kebijakan kantor cabang.

d. Memerikasa dengan seksama kesesuaian dokumen dokumen

underwriting dengan pedoman dan prosedur teknik yang berlaku.

e. Melaksanakan survey resiko.

f. Menjalin kerjasama dan memberikan pelayanan baik kepada

marketing, nasabah , maupun seluruh mitra kerja Takaful.

g. Terkait dengan team bancassurance yang bersangkutan

bertanggung jawab akan fungsi penerbitan polis maupun

endorsement dari mulai berkoordinasi atau konsultasi dengan pihak

bank saat akseptasi sampai dengan diterimannya polis oleh pihak

bank.

3. Staf Klaim ( Claim ) di jabat oleh Erik Hidayat. Tanggung  jawab dan

wewenangnya ialah terselenggaranya fungsi dan administrasi klaim

dengan baik,  berkoordinasi denganbagian terkait dikantor pusat (klaim

dan keuangan), menolak klaim yang secara teknis tidak dapat

diprosesserta mengkoordinasikannya dengan kepala cabang,  meminta
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pendapat kepala cabang atas klaim-klaim yang sulit diputuskan kasusnya

apakah liable atau unliable, melakukan adjustment atas semua kasus

klaim khususnya estimasi biaya perbaikan kendaraan dan meminta

persetujuan kepala cabang atas adjustment tersebut, dan

merekomendasikan kerjasama (PKS) dengan rekanan rekanan baru.

Sedangkan tugas-tugas pokoknya meliputi :

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang mengajukan klaim

dengan baik sesuai term dan kondisi polis yang ada.

b. Melaksanakan administrasi proses klaim dengan baik.

c. Melakukan input claim registration dan claim payment secara

konsisten.

d. Melakukan administrasi file claim dengan baik, rapi dan teratur.

e. Melakukan korespondensi berkaitan dengan proses klaim baik

kepada kantor pusat, nasabah, pihak rekanan, dan pihak-pihak

lain yang berkaitan dengan persetujuan kepala cabang.

f. Mempersiapkan laporan klaim berkala kepada kepala cabang,

Memonitor perkembangan setiap proses klaim dengan baik dan

sesuai prosedur kerja.

g. Membantu kepala cabang dalam memonitoring kinerja bengkel

rekaan, dan Membantu kepala cabang, terkait aktivitas bisnis

bancassurance dengan bank-bank syariah dalam rangka

menunjang realisasi target cabang seperti melakukan kunjungan

ke bank dan mengantar polis-polis bank.
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4. Staf  Keuangan (Finance) di jabat oleh Rizka Febrianti, SE. Tanggung

jawab dan wewenang nya ialah terselenggaranya fungsi keuangan dan

akuntansi cabang sesuai sistem dan prosedur yang berlaku, Pelaporan

data dan administrasi keuangan dan akuntansi kantor cabang. Sedangkan

Tugas-tugas pokok nya meliputi :

a. Akuntansi penerimaan premi ( INPUT OR).

b. Menjalankan fungsi kredit control (cetak O/S dan melakukan

penagihan) untuk seluruh nasabah baik bank maupun non bank.

c. Menjalankan fungsi kasir dan operasional cabang.

d. Cetak dan pembayaran mudharabah, maupun segala hal yang

terkait bersifat teknis kepada nasbah baik bank maupun non bank.

e. Pembayaran insentif limit cabang.

f. Rekonsiliasi bank DPS dan DPT, kepada pihak bank.

g. Fungsi administrasi / filling arsip keuangan cabang.

h. Koordinasi dengan bagian keuangan kantor pusat.

5. Staf Marketing dijabat oleh Renaldi,SE. Tugas dan wewenangnya

meliputi :

a. Memenuhi segala instruksi principal.

b. Melaksanakan tugas dengan hati-hati dan teliti.

c. Melakukan tugasnya secara sendiri, tidak didelegasikan.

d. Melakukan tugasnya dengan itikad baik.

e. Bertanggung jawab dalam menerima uang, untuk kepentingan

Principal.
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f. Menerima penggantian/ganti-rugi atas kehilangan atau kerugian

yang dialami saat melaksanakan tugasnya dari principal.

g. Menerima imbalan (Remuneration) dari hasil pekerjaannya.

h. Berwenang untuk memperoleh kembali barang-barang jaminan

yang ia jaminkan dalam melaksanakan tugasnya.

6. Staf Office Boy dijabat oleh M. Baddurrohim. Tanggung jawab dan

wewenang ialah terselenggaranya pelayanan kebersihan dan kerapihan

kantor cabang serta tugas yang bersifat umum diluar fungsi

underwriting, finance dan claim dalam operasional kantor cabang dan

bertanggung jawab terhadap keamanan dan pemeliharaan fisik seluruh

inventaris kantor cabang. Sedangkan tugas-tugas pokoknya meliputi :

a. Membersihkan kantor serta inventaris lainnya termasuk lantai,

meja, lemari, seluruh staf cabang lainnya (ATU) sebelum jam kerja

dimulai dan staf lain bertugas dan bertanggung jawab terhadap

kebersihan bangunan fisik kantor cabang termasuk customer care,

teras kantor dan toilet.

b. Melaksanakan tugas tugas umum lainnya jika dibutuhkan oleh baik

kepala cabang maupun staf lainnya termasuk (namun tidak terbatas

pada ) foto copy menyiapkan polis, mengantar polis , dan yang

lainnya di luar fungsi underwriting, finance dan claim.

c. Bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh barang inventaris

kantor bersama-sama dengan staf lainnya5.

5 Dokumentasi PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru, 2 Februari 2014
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