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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa

nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12

Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah, dengan nama “ Onderlingen levensverzekering

Maatschappij persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda” atau disingkat

O.L.MIJ.PGHB. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo,

seorang guru di Yogyakarta yang juga sekretaris Boedi Oetomo sebuah organisasi yang

mempelopori gerakan kebangkitan nasional, Dua orang guru lainnya yaitu Mas Karto

Hadi Soebroto dan Mas Adimidjojo turut mendirikan perusahaan ini, masing-masing

sebagai Direktur dan Bendahara. Bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, kelima

pendiri yang juga anggota O..MIJ.PGHB ini menjadi pemegang polis yang pertama.

Bumiputera memulai usahanya tanpa modal, pembayaran premi pertama oleh

kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat Utang

Pertanggungan (UP) tidak akan dibayarkan kepada ahli waris pemegang polis yang

meniggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para pengurus saar itu juga tidak

mengharapkan hononarium, sehingga mereka bekerja dengan sukarela.

Pada awalnya perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda,

kemudian perusahaan memperluas jaringannya ke masyarakat umum, dan mengganti

namanya  menjadi O.L.MIJ.Boemi Poetera yang sekarang dikenal dengan AJB

Bumiputera 1912.
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Pada tahun 1912, perusahaan pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1934

perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta,

Surabaya, Palembang, Medan, Pontianak, Banjarmasin, dan Ujung Pandang. Dengan

semakin berkembangnya AJB Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara resmi

bertahap kantor pusat AJB Bumiputera 1912 dipindahkan ke Jakarta, dan pada tahun1959

secara resmi kantor pusat AJB Bumiputera 1912 berdimisili di Jakarta.

Salah satu kekuatan Bumiputera adalah pada kepemilikan dan bentuk

perusahaannya yang unik, dimana Bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di

Indonesia yang berbentuk “mutual” atau “usaha bersama”, artinya pemilik perusahaan

adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Jadi perusahaan tidak berbentuk

PT atau Koperasi. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada peusahaan sekaligus

dianggap sebagai modal. Badan Perwakilan Anggota yang merupakan perwakilan para

pemegang polis ikut serta menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan

mengangkat direksi, dan ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.

Kini, kantor pusatnya di Jakarta, pengurus Bumiputera mengendalikan

perusahaan yang jaringannya terbesar diseluruh penjuru tanah air dan melakukan

hubungan Internasional  dengan rekan-rekan di Negara lain.

Pengurus juga mengendalikan kelompok usaha Bumiputera yang terdiri dari

anak-anak perusahaan, asosiasi dan penyertaan, anatara lain:

Anak perusahaan atau Yayasan :

1. Bumida Bumiputera (Asuransi Kerugian)

2. PT Wisma Bumiputera (Peroperti)

3. PT Mardi Mulyo (Penerbitan dan Percetakan)
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4. PT Eurasia Wisata (Tour & Travel)

5. Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan)

6. PT informatics OASE(Tekhnologi Informasi)

7. PT Bumi Wisata (Perhotelan: Bumi Wiyata Hotel-Depok, Hyatt Regency, Surabaya)

8. PT Bumiputera Mitrasarana (Jasa Kontruksi)

9. Yayasan Dharma Bumiputera (Pendidik : STIE Dharma Bumiputera)

10. Yayasan Bumiputera Sejahtera (Pengelola Kesejahteraan Karyawan)

11. Dana Pensiun Bumiputera (Pengelola Dana Pensiun Karyawan)

12. Bumiputera Capital Indonesia

Asosiasi atau Penyertaan :

1. PT Bumiputera BOT Finance (Leasing & Financing)

2. PT Damai Indah Padang Golf (Pengelola Padang Golf)

3. PT Sukapraja Padang Golf (Pengelola Padang Golf)

4. PT Preton Nusantara (Pengelola Padang Golf)

5. PT Kyoai  Medical Centre (Medical Check Golf)

6. PT Langen Kridha Pratyangga (Pengelola Padang Golf)

7. PT Dega Endah (Pengelola Padang Golf)

8. PT Podok Indah Padang Golf (Pengelola Padang Golf)

9. Asean Re,td.(Pengelola Padang Golf)

10. PT Merapi Padang Golf (Pengelola Padang Golf)

11. PT Martabe Sejahtera (Pengelola Padang Golf)
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B. Struktur Organisasi

Oranisasi merupakan proses menetapkan dan mengelompokkan pekerjaan yang

akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang dengan

maksud untuk memungkinkan organisasi bekerja dengan efektif dan efisien. Organisasi

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mencapai tujuan harus disusun dengan cepat,

cermat serta teliti sehingga dapat mendukung aktivitas perusahaan sehingga tidak terjadi

penumpukan tugas terhadap masing-masing fungsi terhadap perusahaan tersebut.

Didalam struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja dan

hubungan kerjasama antar fungsi-fungsinya, bagian-bagian maupun orang dengan

kedudukan, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab untuk mencapai efesiensi dan

efektivitas dalam dalam penanganan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya

pada suatu perusahaan.

Organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat

mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu

yang bertindak secara sendiri. Akhirnya, dikatakan bahwa organisasi –organisasi ada

untuk mencapai sesuatu hal tersebut merupakan tujuan-tujuan dan meraka biasanya tidak

mungkin dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri. Andaikan hal itu dapat

dicapai secara individual, lebih efisisen dapat dicapai melalui upaya kelompok.

Struktur organisasi mempunyai bentuk nyata serta mudah dipahami oleh setiap

anggota organisasai. Dengan demikian struktur organisasai tersebut akan berjalan baik

dalam membantu tercapainya tujuan oerganisasi secara umum.

Organisasi merupakan wadah atau tempat dari beberapa-beberapa manajemen,

antara manajemen yang satu dengan manajemen yang lain saling berhubungan, sehingga
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terjadi proses pengaruh-mempengaruhi. Hal ini berarti bila organisasi suatu perusahaan

baik, namun manajemen didalamnya tidak baik, maka sudah tentu 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.

Adapun struktur organisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :
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Gambar 1.1

Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang
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C. Bagian Unit Kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang

Pekanbaru

Setiap perusahaan pasti memiliki bagian unit kerja, begitu juga dengan Asuransi

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Adapun unit kerja yang ada pada Asuransi Jiwa

Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru akan dijelaskan dalam uraian

berikut ini :

1. Kepala cabang

Kepala cabang adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung

jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk memimpin sebuah organisasi

Kantor Cabang. Peran kepala cabang diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan operasional dan administrasi yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

b. Meneliti dan mengesahkan kebenaran pengisian Surat Permintaan (SP).

c. Bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kepala seluruh karyawan dinas luar

dan dinas dalam se-cabang.

d. Mempertanggungjawabkan kepada Direksi atas pencapaian target tahunan.

Kepala cabang bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah, mengkoordinir dan

membawahi :

1) Kepala Unit Operasional

2) Kepala Unit Administrasi dan Keuangan

3) Agen Koordinator
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2. Kepala Unit & Keuangan (KUAK)

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan adalah seorang pejabat yang karena

tugasnya dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan

dalam melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan adminstrasi

keuangan, serta pelayanan kepada pemegang polis, agen koordinator .

Adapun kepala unit tugasnya anatara lain adalah :

a. Mengendalikan Administrasi Keuangan

b. Meneliti da  verifikasi SP dan kelengkapannya

c. Mengirim data SP ke kantor Cabang

d. Mengentry data SP yang telah di verifikasi

e. Memeriksa polis yang telah tertib

f. Menganalisis laporan perkembangan hasil usaha mingguan dan bulanan

g. Memeriksa persetujuan klaim

h. Menjawab surat-surat masuk

i. Menyelenggarakan rapat-rapat rutin

j. Memeriksa laporan keuangan

Kepala Unit Adminstrasi dan Keuangan bertanggugn jawab kepada Kepala

Cabang dan membawahi :

1) Kasir atau pemegang kas

2) Pegawai Administrasi

3) Petugas Costumer Service (Kantor Cabang Eksekutif).
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3. Kepala Unit Operasional

Kepala Unit Operasional adalah seorang pejabat yang karena tugasnya dan

tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaannya untuk berperan dalam

melaksanakan, membina, megendalikan kegiatan operasional penjualan, konservasi

dan pelayanan kepada Pemegang Polis. Kepala Unit Operasional bertanggung jawab

kepada Kepala Cabang dan mengkoordinir Agen unit kerjanya.

4. Kasir

Kasir adalah seorang pejabat fungsional yang karena tugas dan tanggung

jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam melaksanakan

tertib administrasi, sirkulasi dan keuangan. Bagian Kasir berfungsi sebagai penerima

pembayaran premi pertama dan mencocokannya dengan faktur penerimaan kas yang

diterima. Kasir bertanggung jawab kepada Kepala Unit Adminstrasi Keuangan.

5. Pegawai Administrasi

Pegawai administrasi adalah seorang karyawan yang karena tugas dan

tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas-

tugas administrasi. Pegawai Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Unit

Administrasi keuangan.

6. Supervisor

Supervisor mempunyai kewajiban pokok melakukan pengawasan,

pengendalian, dan pembinaan terhadap Agen dibawah koordinasinya.
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7. Agen

Agen adalah petugas yang mengelola portofolio polis pada suatu wilayah

debit dengan kewajiban pokok melakukan kegiatan pengutipan premi dan pelayanan

terhadap pemegang polis dalam wilayah debit, dibawah pengawasan dan koordinasi

Supervisor atau Kepala Unit Operasional (KUO).

D. Visi dan Misi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

1. Visi AJB Bumiputera 1912

AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat,

modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)

professional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idiealisme serta mutualisme.

2. Misi AJB Bumiputera 1912

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada dibank dan di hati masyarakat

Indonesia, dengan :

a. Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud

partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan Kesejahteraan

masyarakat Indonseia.

b. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin

pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan

kesejahteraan, dalam rangka kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang

polis.

c. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendorong

proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.
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E. Produk-produk Asuransi Jiwa Bersama

Produk-produk Asuransi Jiwa Bersama perorangan yang dipasarkan oleh AJB

Bumiputara 1912 Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Asuransi Jiwa Mitra Beasiswa

Program ini dirancangkan untuk memberikan proteksi (perlindungan) biaya

pendidikan bagi putra-putri pemegang polis atau tertanggung disesuaikan dengan

program pendidikannya. Apabila tertanggung meninggal dunia, maka program

tunjangan belajar tetap berjalan sebagaimana rencana semula.

2. Asuransi Jiwa Mitra Cerdas

Program ini dirancang khusus untuk mengembangkan dana yang di alokasikan

untuk pendidikan bagi putra-putri pemegang polis atau tertanggung dengan

mendapatkan kesempatan memperoleh investasi yang kompetitif dari pengembangan

dana premi asuransi yang dibayarkan.

3. Asuransi Jiwa Mitra Sehat

Program ini dirancang khusus bagi anda yang kerana gangguan kesehatan harus

terbaring di rumah sakit, namun tetap ingin produktif . program ini tidak hanya

menyiapkan dana ketika anda mejalankan rawat inap tapi sekaligus memberikan

kesempatan kepada anda untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif dari

pengembangan dana premi asuransi yan anda bayar.

4. Asuransi Jiwa Mitra Guru

Program ini dirancang khusus bagi anda yang ingin mengembangkan dana untuk

dialokasikan sebagai dana pensiun agar masa tua pun bahagia.
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5. Asuransi Jiwa Mitra Pelangi

Program ini dirancang untuk mengantisipasi dua kebutuhan mendasari asuransi

yaitu jika anda sebagai tertanggung dapat menyelesaikan program asuransi ini hingga

akhir kontrak, anda akan menerima nilai pertanggungan sebesar yang diperjanjikan.

6. Asuransi Jiwa Mitra Pusaka

Program ini dirancang dengan fleksibelitas yang ditawarkan baik dalam hal

pembayaran premi, penarikan nilai tabungan, maupun penambahan nilai

pertanggungan.

7. Asuransi Jiwa Mitra Permata

Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan manfaat tabungan nilai

investasi yang tinggi, menawarkan fleksibelitas tak terbatas, baik dalam hal

keleluasaan membayar premi, memilih besar uang pertanggungan asuransi, dan

mengambil nilai tabungan.

8. Asuransi Jiwa Mitra Prima

Dengan Mitra Prima, anda tidak harus dibebani kewajiaban tertentu untuk

membayar benefit tambahan yang belum tertentu memenuhi kebutuhan anda.

9. Asuransi Jiwa Mitra Sejati

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi , kepada yang ditunjuk

dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis.

Khusus untuk polis yang preminya dibayarkan secara sekaligus berdasarkan premi

santunan, santunan ditambah dengan pembayaran premium deposit besarnya sesuai

Tabel Premium Deposit.



21

10. Asuransi Jiwa Mitra Dana

Produk ini dirancang untuk konsumen khususnya segmen  pasar menegah keatas

dengan tujuan membantu perencanaan keuangan dalam hal ini pengembangan

investasi.

11. Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal

Jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi maka uang

pertanggungan sebasar yang tercantum dalam polis dibayarkan kepada yang ditunjuk,

jika tertanggung masih hidup pada waktu habis kontrak semua premi dasar yang telah

diterima oleh Badan dibayarkan kepada pemegang polis sebagai Pembayaran Habis

Kontrak. Dengan satu produk, anda semata mendapatkan benefit proteksi , namun

dalam bentuk perlindungan prima, karena dirancang untuk menghadapi situasi yang

berbeda.

12. Asuransi Jiwa Mitra Melati, Mitra Oetama.

Jenis asuransi ini adalah gabungan antara unsur perlindungan meninggal dan

tabungan dengan menampilkan keunggulan dari masing-masing produk dengan

persyaratan yang telah ditentukan.


