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BAB II

GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI TAKAFUL

KANTOR PEMASARAN PEKANBARU

A. Sejarah Perusahaan

PT.Asuransi takaful keluarga adalah perusahaan jiwa yang beroperasi

berlandaskan nilai-nilai syari’ah. Beroperasi sejak tahun 1994, didirikan atas

Prakrasa Cendikiawan Muslim, PT.Bank Muamalat Indonesia, Syarikat

Takaful Malaysia Sdn. Bhn, para pengusaha muslim, praktisi asuransi.

Sedangkan PT. Asuransi takaful keluarga, landasan pendirian yaitu Islam yang

mulia, memerintahkan kita untuk menyantuni orang yang kehilangan harta

benda, kematian kerabat, maupun musibah lainya. Tindakan tersebut

merupakan kepedulian dan solidaritas, serta tolong menolong antar

masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Dengan cara demikian rasa

persaudaraan akan semakin kokoh.1 Mereka yang mendapat musibah tidak

dirundung kesedihan yang berlarut dan tidak terjebak dalam keputus asaan,

bahkan terhindar dari kemungkinan terpuruk dalam kemiskinan atau

kehilangan masa depan. Akan tetapi cara-cara penyantunan itupun harus

sejalan dengan syari’at (QS: 42 :13), tidak boleh mengansur gharar(ketidak

pastian), maysir, riba dan hl-hal yang bersifat maksiat.

Asal mula kegiatan asuransi di Indonesia merupakan kelanjutan

asuransi yang ditinggal asuransi pemerintah Hindia Belanda, sedangkan

1www.google.com, http://sejarah asuransi

13



14

peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur asuransi baru dikeluarkan pada

tahun 1976, kemudian melalui surat Keputusan Menteri Keuangan No.

1136/KMK/IV/1976 tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya

oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia.2 Selanjutnya surat keputusan Menteri

Keuangan No. 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang

ketentuan dan tata cara pelaksanaan dibidang Asuransi kerugian, dan surat

keputusan Menteri keuangan No. 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Deember

1988 tentang Asuransi jiwa.3

Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak berlaku lagi

setelahdikeluarkan UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian di

Indonesia dan pearturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang

penyelenggaraan usaha perasuransian, disamping kedua peraturan tersebut,

dasar acuan pembinaan dan pengawasan asuransi di Indonesia juga didasarkan

pada keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tanggal 26

Febuari 1993 tentang izin perusahaan asuransi dan resuransi.

1. Pengertian Asuransi syari’ah

Asuransi awalnya merpukan suatu kelompok yang bertujuan

membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan

menghindari kesulitan pembayaran. 4 Secara umum, konsep asuransi

merupakan persiapan yang dibuat oleh kelompok orang yang mengahdapi

kerugian kecil yang tidak dapat diduga, kemudian kerugian tersebut

2Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Edisi ke-6, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada,2001) hal. 277.

3Ibid.
4Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Edisi Kedua, (Yogyakarta:

Ekonisia,2004) hal. 112.
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ditanggung bersama. Untuk mencari jalan keluar dari berbagi macam

unsur tersebut, apalagi tidak sejalan dengan aspek hukum Islam atau

syari’ah, maka diusahakanlah dengan pembentukan asuransi yang

menekankan pada sifat saling menanggung, saling tolong menolong

diantara yang tertanggung yang bernilai kebajikan dalam Islam.5

2. Terminologi asuransi syari’ah

Dalam bahasa arab, asuransi disebut at-ta’min, sementara

penanggung disebut mu’ammin, dan tertanggung disebut mu’amman

lahuatau musta’min . at-ta’min memeiliki arti perlindungan, ketenangan,

rasa aman, dan bebas rasa takut. Men-ta’min-kan sesuatu berarti seseorang

membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya

mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk

mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan “seseorang

mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumah atau

mobilnya”.

Secara umum, asuransi Islam sering juga disebut dengan Takaful,

yang dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya

didasarkan syari’at ajaran agama Islam dengan mengacu kepada Al-

Qur’an dan As-sunnah. Istilah takaful dalam bahasa arab berasal dari kata

dasar kafala-yakfulu-takafala-yatakafulu-takafulyang berarti saling

menanggung atau menanggung bersama.

5A. Azhar Basyir, Asuransi Takaful sebagai Suatu Alternatif, (Jakarta:Dalam Seminar
sehari Takaful, Asuransi syariah, TEPATI,1993) hal. 3,



16

Pedoman asuransi syari’ah, yang dikeluarkan Majelis Ulam

Indonesia (MUI) melalui Dewan Syari’ah Nasional (DSN) terdapat

defenisi asuransi syaria’ah (ta’min, takaful, dan tadhamun) adalah saling

melindungi dan saling tolong menolong diantara orang/pihak melalui

investasi dalam bentuk aset atau tabarru’yang memberikan pola

pengembalian untuk mengahadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai

dengan syari’ah.6

Apabila kita memasukan asuransi takaful kedalam lapangan

kehidupan mu’amalah, maka takaful dalam pengertian mu’amalah

memiliki arti yang saling menanggung resiko antar sesama manusia

sehingga diantara satu dengan yang lainya menjadi penanggung atas resiko

masing-masing.

Dengan demikian, asuransi takaful terkait dengan unsur saling

menanggung resiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang

satu menjadi penanggung peserta lainya, dan tolong menolong dalam

kebajikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang

ditunjukkan untuk menanggung resiko.

B. Visi dan Misi

Pengembangan asuransi syari’ah dilakukan dengan mengacu pada konsep

bermua’malah secara Islami, oleh karena itu konsep tersebut harus benar-benar

diterapkan dalam operasionalnya berdasarkan nilai-nilai syari’ah. Visi asuransi

6DSN MUI , Himpunan Fatwa Dewan Syri’ah Nasional_Edisi ke-2, diterbitkan atas
kerjasama DSN MUI dan BI, Jakarta, 2003 hal.129.



17

syari’ah di Indonesia adalah terwujudnya sistem ekonomi yang kompetitif, efesien

dan memenuhi prinsip kehati-hatian agar mampu mendorong sektor riil secara

nyata dan transaksi rill dalam rangka keadilan soisal, tolong menolong dan

menuju kebaikan.

Adapun Visi (takaful), menjadikan group asuransi terkemuka yang

menwarkan jasa takaful dan keuangan syari’ah yang komperhensif dengan

jangkauan segnifikan di seluruh Indonesia.

Misi (takaful), tetap konsisten sebagai lembaga ekonomi syari’ah dan

memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Adapun tujuan: memberikan pelayanan yang terbaik, amanah dan

profesional kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.

C.TugasdanStrukturOrganisasi

Struktur organisasi takaful Indonesia

Branch
Manajer

Grup
represent

etif

admintrasi kolektorAgent
manajer

Junior
agent

Senior
agen

Junior
agent

Junior
agent

Junior
agent
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Keterangan :

1. Branch manager

Bertanggung jawab dalam membuka pangsa pasar, pelaksanaan,

produksi, yakni yang mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya, dan

bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pemasaran.

2. Andmintrasi

Admintrasi memiliki tugas dua fungsi, yang pertama keuangan,

yakni yang bertugas melayani nasabah yang datang kekantor untuk

kepentingan admintrasi dan mengurus penerimaan premi. Yang kedua

admintrasi pemasaran, yang mengurusi kebutuhan marketing demi

kelancaran penjualan.

3. Kolektor

Mempunyai tugas mengurusi pembayaran premi lanjutan untuk

nasabah. Dia memiliki kewenangan dalam melakukan penagihan premi

nasabah.

4. Grup reprensetive

Memiliki tugas melakukan pemasaran untuk produk kolektif.

GRmemilikispesifikasi cooperate.

5. Agent Manager

Bertugas melakukan pemasaran baik individu maupun corperate.

AM membawahi unit agen yang baru direkrut.

6. Senior agent

Tugas dari senior agent adalah melakukan pemasaran baik itu

produk individu maupun kumpulan.
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7. Junior agent

Melakukan pemasaran produk khusus individu. Pada umunya,

semua bagian dalam perusahaan jasa asuransi adalah marketing. Oleh

karenanya setiap fungsionaris dapat melakukan kegiatan pemasaran yakni

mencari nasabah sebagai bentuk produktifitasnya. Hanya saja tiap bagian

tentu memiliki bagian khusus yang diembannya. Hal tersebut tidak

mungkin tutup kemungkinan untuk melakukan fungsi pemasaran.

Struktur organisasi program kerja PT.Asuransi takaful kantor

pemasaran Pekanbaru.7

Keterangan:

MOM (Manager Operasional Marketing)

1) Penanggung jawab utama pemasaran kantor pemasaran.

7Dokumen Takaful prosedur registrasi dan verifikasi aplikasi klaim individu, hal 42

MOM

Admintrasi

(Keuangan)

BAO EFC CFCUM/SPV

FC FC FCFC FC
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2) Mengkoordinir agen/marketing baik langsung maupun tidak

langsung.

Admintrasi (Keuangan)8

1) Penanggung jawab keuangan kantor pemasaran.

2) Merekap setiap transaksi keuangan.

3) Menerima premi lanjutan.

4) Membuat laporan.

5) Melakukan verfikasi setiap melakukan transaksi.

BAO ( Banca Ansurance Officer )

1) Marketing yang menangani produk pembayaran dengan sasaran

utama bank syari’ah, koperasi syari’ah, BMT dan lain-lain.

2) Mengadmintrasikan setiap nasabah pembiayaan yang diasuransikan

oleh bank yang memberi kredit pembayaran.

3) Membantu pengurusan klaim yang diajukan oleh nasabah (Bank).

UM (Unit Manager)/SPV (Supervisor)

Unit manager sebagai marketing/agen yang disamping bertugas

sebagi agen, juga bertugas sebagai koordinator/ manajer unit pemasaran.

1) Merekrut calon agen/marketing baru.

2) Melakukan seleksi, terhadap calon agen-agen yang telah memberi

lamaran

3) Memberikan pembekalan dasar/basic training terhadap agen yang

telah diterima.

8Ibid,hal. 24



21

4) Membina dan mengawasi aktifitas agen yang dikoordinasinya.

5) Melakukan aktifitasnya sebagai agen.

EFC/FA (Financial advisor)

Financial advisor sebagai konsultan/ agen/ marketing mandiri yang

mendapat tugas sebagaimana UM (Unit Manager). Semua aktifitasnya

fokus untuk produksi/pemasaran produk.

CFC (Coorporation Financial Consultan)

Konsultan khusus yang menangani nasabah kumpulan/korporasi

dengan produk-produk korporasi seperti THT (Tabungan Hari Tua)

kesehatan kumpulan (Medicare) dan lain-lain.

FC (Financial Consultan)

Sebagai konsultan keuangan yang bertugas mencari nasabah baru/

untuk memasarkan produk-produk takaful.

D. Produk dan layanan Asuransi Takaful Kantor Pemasaran Pekanbaru

Produk asuransi dibagi menjadi dua bagian diantaranya9 : produk asuransi

individu dan asuransi kumpulan dengan spesifikasi;

1. Produk tabungan dan proteksi

a. Takaful dana pendidikan (fulnadi)

b. Takafullink salam

c. Takafullink salam cendikia

2. Produk non tabungan

a. Takaful Al-khairat

9Brosur takaful
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b. Takaful kecelakaan diri individu

c. Takaful kesehatan individu

d. Takaful kendaran bermotor

e. Takaful baituna


