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  MOTTO 
 
 

Dan, cukuplah Rabb-mu menjadi pemberi petunjuk dan penolong  

(QS. Al Furqan: 31) 

 

Jadilah engkau orang yang kakinya berada  di tanah, 

namun cita-citanya menggantung di langit 

 (‘Aidh al Qarni) 

 

Orang harus hidup lebih dari sekedarnya 

 (Norman Edwin) 

 

Perubahan pasti terjadi tapi satu yang harus dijaga, kepercayaan  

(Soe hok gie) 

 

Take the chance and face the risk  

(Penulis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

35 
 

 
PERSEMBAHAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karya ini dipersembahkan 

Kepada : 

Ø Bapak dan Ibuku tercinta yang       

selalu mendukungku. 

Ø Mas Rinto dan Dik Wikan yang 

menjadi semangatku. 

Ø Mas Khariku yang memberi arti 

dalam hidupku. 

Ø Sahabat-sahabat terbaikku MA 

Angkatan “04 khususnya 

Biyan,Devi, Chepy & Eryn. 

Ø Almamater. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

36 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan Kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar 

Vokasional Ahli Madya (A.Md) Manajemen Administrasi, dapat diselesaikan. 

Banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyelesaian penulisan tugas 

akhir ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang 

timbul dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan kepada: 

1.  Bapak Supriyadi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan 

tugas akhir  ini. 

2. Bapak Woekirno Soenardi selaku Ketua Program Diploma III Manajemen 

Administrsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 

Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan tugas akhir ini. 

3. Bapak Wahyu Nurharjadmo selaku pembimbing  yang telah dengan sabar 

memberikan pengarahan dan bimbingan, sehingga tugas akhir ini dapat 

terselesaikan. 

4. Ibu Ai Khoiriah selaku Pimpinan Operasional AJB Bumiputera 1912 yang 

memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian. 

5. Bapak Bambang Sulistyo selaku KUAK di AJB Bumiputera 1912 yang 

dengan sabar membantu dalam memberikan informasi dalam penulisan tugas 

akhir ini. 

6. Seluruh  staf karyawan AJB Bumiputera 1912. 

7. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan Manajemen Administrasi 

angkatan ‘04. 

8. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil selama ini. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

37 
 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih ada kekurangan 

sehingga segala kritik dan saran senantiasa penulis harapkan. Harapan penulis 

semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

Surakarta,  Juni 2007 

 

           Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

38 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL........................................................................................  i 

PERSETUJUAN ..............................................................................................  ii 

PENGESAHAN...............................................................................................  iii 

MOTTO ...........................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN............................................................................................  v 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vi 

DAFTAR ISI....................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL............................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................  xii 

ABSTRAK.......................................................................................................  xiii 

BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah................................................................  1 

B. Perumusan Masalah ......................................................................  5 

C. Tujuan Pengamatan.......................................................................  5 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Asuransi ..................................................................  6 

B. Pengertian Asuransi Jiwa..........................................................  10 

C. Manfaat Asuransi ......................................................................  12 

D. Asuransi Beasiswa ....................................................................  17 

1. Pengertian Asuransi Beasiswa ..............................................  17 

2. Latar Belakang Asuransi Beasiswa.......................................  18 

3. Ciri- ciri Asuransi Beasiswa .................................................  18 

4. Jenis Asuransi Beasiswa .......................................................  19 

5. Rider pada Asuransi Beasiswa..............................................  19 

6. Manfaat Asuransi Beasiswa ..................................................  20 

7. Hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis.......  23 

8. Pembayaran Premi ................................................................  24 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

39 
 

9. Masa Asuransi.......................................................................  24 

10. Nilai Tunai dan Santunan Meninggal Dunia.......................  25 

E. Klaim 

1. Pengertian Klaim...................................................................  25 

2. Penyebab Terjadinya Klaim..................................................  26 

3. Penerima Klaim.....................................................................  26 

F. Metodologi Penelitian ...............................................................  27 

BAB III     DESKRIPSI LEMBAGA  

A. Sejarah AJB Bumiputera 1912.................................................  31 

B. Visi, Misi dan Falsafah AJB Bumiputera 1912........................  33 

C. Dasar Hukum Asuransi Jiwa ....................................................  34 

D. Fungsi dan Tujuan AJB Bumiputera 1912 ..............................  34 

E. Peran dan Manfaat AJB Bumiputera 1912 ...............................  35 

F. Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912  

 Kantor Operasional Jebres .......................................................  36 

G. Produk Asuransi Jiwa di AJB Bumiputera 1912......................  36 

H. Benefit Asuransi Beasiswa di Kantor Operasional Jebres .......  40 

 I. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 ..............................  41 

 J. Personalia AJB Bumiputera 1912 

 Kantor Operasional Jebres ........................................................  49 

BAB IV    PEMBAHASAN 

A. Pengurusan Klaim 

1. Persyaratan dalam Pengurusan Klaim..................................  55 

2. Perkecualian dalam Pembayarn Klaim.................................  59 

3. Pengurusan Klaim Asuransi Beasiswa .................................  60 

B. Hambatan Pengurusan Klaim Asuransi Beasiswa ......................  81 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ...............................................................................  84 

B. Saran..........................................................................................  87 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  88  

LAMPIRAN  90 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

40 
 

DAFTAR TABEL 

 

                 Halaman 

Tabel 1.1    Dana Kelangsungan Belajar..........................................................  21 

Tabel 1.2    Pembayaran Beasiswa Secara Berkala..........................................  22 

Tabel 1.3    Nilai Tunai Asuransi Beasiswa.....................................................  40 

Tabel 2.1    DKB Uang Pertanggungan 10.000.000 ........................................  41 

Tabel 2.3    Daftar Pegawai AJB Bumipitera 1912..........................................  44 

Tabel 3.1    Tingkat Pendidikan Pegawai AJB Bumiputera 1912....................  51 

Tabel 3.2    Pegawai AJB Bumiputera 1912 Berdasarkan Jenis Kelamin .......  51 

Tabel 3.3    Pegawai AJB Bumiputera 1912 Berdasarkan Usia.......................  52 

Tabel 5.2    Pengurusan Klaim Bulan Desember 2006 ....................................  81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

41 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 2.2   Struktur Organisasi.....................................................................  43 

Gambar 3.3    Pengurusan klaim penebusan asuransi beasiswa.......................  76 

Gambar 4.1    Pengurusan klaim meninggal dunia asuransi beasiswa.............  77 

Gambar 4.2    Pengurusan klaim habis kontrak asuransi beasiswa..................  78 

Gambar 4.3    Pengurusan klaim dana kelangsungan belajar...........................  79 

Gambar 5.1    Pengurusan klaim pinjaman polis asuransi beasiswa................  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

42 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Surat Keterangan Magang 

Lampiran 2  Surat Tugas 

Lampiran 3  Form Penilaian Magang 

Lampiran 4  Form Presensi Magang 

Lampiran 5  Form Monitoring Magang 

Lampiran 6  Laporan Penyelidikan Klaim Meninggal 

Lampiran 7  Penjelasan Riwayat Perawatan 

Lampiran 8  Pernyataan Klaim Meninggal 

Lampiran 9 Surat Pernyataan 

Lampiran 10  Surat Pengajuan Klaim 

Lampiran 11  Chek List Berkas Pengajuan Klaim Meninggal 

Lampiran 12  Premi Tahunan Asuransi Beasiswa 

Lampiran 13  Premi Tunggal Asuransi Beasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

43 
 

ABSTRAK 
 

Naning Riyasati, NIM D1504119, Pengurusan Klaim Asuransi Beasiswa di 
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 
Surakarta, Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2007, 89 halaman. 
 

Kebutuhan akan jasa peransuransian makin dirasakan oleh masyarakat 
karena orang tidak mengetahui apa yang terjadi dimasa depan. Dengan asuransi 
maka ketidakpastian dapat diperkecil karena perusahaan asuransi akan mengganti 
kerugian yang diderita tertanggung. Asuransi beasiswa di AJB Bumiputera 1912 
Kantor Operasional Jebres merupakan asuransi yang memberikan biaya 
pendidikan bagi putra-putri pemegang polis. Dalam asuransi selalu ada klaim 
yaitu tuntutan dari anggota untuk mendapatkan haknya. Oleh kerena itu, penulis 
tertarik untuk melakukan pengamatan di AJB Bumiputera 1912 mengenai 
pengurusan klaim asuransi beasiswa. 

Pengamatan ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif kualiatif. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan Purposive Sampling yaitu 
penulis memilih informan yang dianggap tahu untuk menjadi sumber data. Teknik 
pengumpulan data dengan metode observasi, metode interview, dan dengan 
melakukan  dokumentasi. Jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data 
sekunder. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif 
dengan teknik interaktif  yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan klaim asuransi 
beasiswa di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres terdapat lima jenis 
klaim yaitu klaim penebusan, klaim meninggal dunia, klaim habis kontrak, klaim 
Dana Kelangsungan Belajar dan klaim pinjaman polis. Pengurusan klaim asuransi 
beasiswa sebenarnya sederhana dan tidak berbelit-belit. Dalam pengurusan klaim 
tersebut terdapat hambatan-hambatan yaitu pemegang polis atau ahli waris pada 
saat mengajukan klaim  syarat-syaratnya tidak lengkap. 

Untuk menghadapi hambatan tersebut maka penulis dapat memberikan  
saran yang mungkin berguna bagi perkembangan pengurusan klaim asuransi 
beasiswa yaitu hendaknya AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres harus 
lebih aktif yaitu dengan melakukan penyebaran brosur, pamplet maupun ketika 
ada anggota baru segera diberi informasi mengenai syarat-syarat mengajukan 
klaim. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Kebutuhan akan jasa peransuransian makin dirasakan, baik oleh 

perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana 

finansial dalam tata kehidupan rumah tangga dalam menghadapi risiko yang 

mendasar seperti kematian atau meninggalnya jiwa seseorang. Demikian pula 

dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang 

mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya seperti risiko 

meninggalnya karyawan saat bekerja. Dengan adanya risiko tersebut maka 

naluri masyarakat akan berusaha untuk menghindari atau meminimumkan 

suatu risiko karena masyarakat  ingin sebuah kepastian dalam hidupnya. 

Banyak metode untuk menghadapi  risiko, namun asuransi merupakan 

metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan 

kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun 

risiko yang dihadapi perusahaan karena fungsi primer dari asuransi adalah 

mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak  

mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang tidak terduga. Jadi, perusahaan 

asuransi tidak mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tidak 

diharapkan itu. Misalnya perusahaan asuransi tidak bisa mencegah huru-hara 

maupun kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Akan tetapi, 

perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari 

kerugian yang tidak pasti. Jika terjadi risiko kematian maka kerugian itu akan 

ditanggung oleh perusahaan asuransi berupa pemberian santunan atau 

jaminan. Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa 

utama yang diterima tertanggung apabila tertanggung  sudah membayar premi 

asuransi sesuai dengan perjanjian. 

Disamping itu usaha peransuransian sebagai salah satu lembaga 

keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan 

risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan 

premi. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan dana investasi dalam 
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jumlah yang memadai. Pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan 

sendiri, untuk itu diperlukan usaha pengerahan dana masyarakat. Dengan 

peranan asuransi tersebut dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang 

semakin meningkat, maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri 

peransuransian yang kuat dan dapat diandalkan. 

Asuransi jiwa merupakan salah satu industri penting di Indonesia dan 

mempunyai pengaruh sosial dan ekonomi yang jauh jangkauannya. Titik 

perhatian asuransi jiwa adalah hidup manusia. Asuransi jiwa menyediakan 

lembaga bagi orang-orang untuk dapat secara sistematis menciptakan jaminan 

keuangan bagi keluarganya. Secara langsung maupun tidak langsung asuransi 

jiwa merupakan bisnis yang mempengaruhi setiap orang. Oleh karena itu, 

asuransi jiwa mendapat perhatian khusus bagi para pengusaha yang 

berkecimpung dalam bisnis. 

Asuransi jiwa adalah bisnis yang menarik sehingga sekarang ini banyak 

bermunculan perusahaan yang bergerak di bisnis asuransi jiwa seperti          

PT. Asuransi Central Asia Jaya, PT Asuransi Buana Putra dan masih banyak 

lagi perusahaan asuransi swasta lain. Persaingan memperebutkan pasarpun 

semakin ketat. Berbagai program asuransi jiwa yang bagus mereka tawarkan, 

dengan pemasangan iklan maupun kegiatan sosial yang bisa mempengaruhi 

masyarakat. Oleh karena itu, dengan persaingan yang ketat dan komplek 

tersebut maka AJB Bumiputera 1912 harus mempunyai tujuan yang jelas dan 

strategis agar tetap bertahan hidup dan bisa mempertahankan citra perusahaan 

sebagai perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. 

Untuk dapat bersaing dan tetap menjadi pilihan masyarakat maka AJB 

Bumiputera 1912 menciptakan produk asuransi jiwa dan layanan menarik 

yang dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Produk-produk 

asuransi menarik yang ada di AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut : 

a. Mitra Melati (Rp) 

b. Mitra Permata (Rp) 

c. Mitra Beasiswa (Rp) 

d. Mitra Pelangi (Rp) 
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e. Eka Waktu Ideal (Rp) 

f. Mitra Abadi (US $) 

g. Mitra Prima (US $) 

h. Mitra Sejati (US $) 

i. Mitra Poesaka (US $) 

j. Mitra Oetama (US $) 

Dari berbagai program asuransi yang ditawarkan AJB Bumiputera 1912, 

penulis lebih tertarik dengan produk “Asuransi Beasiswa”. Dengan melihat 

keadaan ekonomi Indonesia yang pasang surut seperti sekarang ini, maka 

asuransi beasiswa ini dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk membiayai 

biaya pendidikan putra-putri pemegang polis sampai Perguruan Tinggi. AJB 

Bumiputera 1912 dengan asuransi beasiswa berusaha ikut serta dalam 

membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Menciptakan 

generasi muda yang berbakat dan ahli dalam bidangnya serta berguna bagi 

bangsanya. 

Asuransi beasiswa adalah produk AJB Bumiputera 1912 yang 

memberikan Dana Kelangsungan Belajar (DKB) kepada putra-putri pemegang 

polis sesuai jenjang pendidikan dan Dana Kelangsungan Belajar diberikan 

sampai Perguruan Tinggi, adanya tabungan yang akan diperoleh pemegang 

polis ketika asuransinya sudah berakhir atau sudah habis kontrak, memberikan 

proteksi  atas kerugian finansial akibat meninggal berupa pemberian santunan 

sebesar uang pertanggungan seluruhnya  kepada ahli waris atau orang yang 

ditunjuk serta uang pertanggungan meningkat setiap tahunnya sehingga 

semakin lama menjadi anggota maka akan semakin tinggi pula proteksi yang 

diberikan asuransi beasiswa ini. Asuransi beasiswa memberikan manfaat lebih 

bagi anggotanya. 

Dalam perusahaan asuransi selalu ada klaim dari anggota. Klaim adalah 

tuntutan hak dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk 

mendapatkan santunan atau jaminan karena syarat-syarat pemenuhan haknya 

telah terpenuhi. Jadi, jika pemegang polis sudah melaksanakan tanggung 

jawabnya yaitu membayar premi asuransi sesuai dengan ketentuan maka 
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perusahaan asuransi juga akan memenuhi haknya untuk membayar klaim. 

Tetapi dengan kejadian lain, perusahaan asuransi merasa tidak perlu 

membayar tuntutan maka penanggung akan menolak tanggung jawabnya dan 

mendebat tuntutan itu. Ada dua hal yang mendasari perusahaan menolak 

pembayaran klaim yaitu : 

1. karena risiko tidak terjadi 

2. karena polis yang bersangkutan tidak menutupi risiko. 

Suatu risiko tidak tertutupi polis karena diluar lingkungan persetujuan 

pertanggungan. Itu terjadi apabila polis tidak berlaku lagi atau pihak 

tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.  

AJB Bumiputera 1912 menitikberatkan pada “costumer focus” artinya 

seluruh gerakan pengelolaan perusahaan berorientasi pada kebutuhan dan 

keinginan anggota. Jadi, sebagai realisasinya AJB Bumiputera 1912 selalu 

mengutamakan pemberian pelayanan maksimal terhadap pemegang polis. 

Dengan pelayanan yang maksimal maka diharapkan anggota atau pemegang 

polis menjadi puas menjadi bagian dari AJB Bumiputera 1912. Oleh karena 

itu, dengan adanya klaim dari pemegang polis AJB Bumiputera 1912 harus 

dengan cepat menindak lanjuti klaim tersebut yaitu membayar klaim tersebut 

atau justru menolaknya. Jika klaim tersebut benar maka AJB Bumiputera 1912 

hendaknya segera memberikan haknya kepada tertanggung, namun jika 

menolak klaim yang diajukan anggota, maka AJB Bumiputera 1912 harus 

segera mengirimkan surat penolakan pemberian santunan atau jaminan dari 

klaim tersebut. Pemberian klaim yang cepat, wajar dan memuaskan 

merupakan promosi yang efektif yang perlu dimanfaatkan oleh AJB 

Bumiputera 1912. Untuk itu, AJB Bumiputera 1912 senantiasa berusaha 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota melalui penyempurnaan 

sistem dan prosedur pengurusan klaim. Disini penulis lebih menitikberatkan 

tentang pengurusan klaim. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

48 
 

Dengan demikian penulis tertarik untuk menyusun laporan Tugas Akhir 

dengan judul : “ PENGURUSAN KLAIM ASURANSI BEASISWA DI 

ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KANTOR 

OPERASIONAL JEBRES SURAKARTA “. 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka 

permasalahan dalam pengamatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengurusan klaim asuransi beasiswa di AJB Bumiputera    

1912 ? 

2. Apa hambatan pengurusan klaim asuransi beasiswa di AJB Bumiputera 

1912 ? 

 

C. Tujuan Pengamatan 

1.  Tujuan Operasional 

a.  Untuk mengetahui pengurusan klaim asuransi beasiswa di AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengurusan klaim 

asuransi beasiswa di AJB Bumiputera 1912 

2.  Tujuan Fungsional 

 a. Ikut memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan bagi AJB      

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta dalam 

pengembangan pengurusan klaim asuransi beasiswa. 

 b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang 

pengurusan klaim asuransi beasiswa di AJB Bumiputera 1912. 

3.  Tujuan Individu 

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh sebutan Vokasional Ahli 

Madya (A.Md.) pada jurusan Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Asuransi 

Menurut Herman Darmawi (2001: 2-4) menguraikan berbagai pandangan 

dari berbagai sudut mengenai definisi asuransi antara lain: 

1. Dari sudut pandang ekonomi, “Asuransi adalah suatu metode untuk 

mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan 

ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial)”. 

2. Dari sudut pandang hukum, “Asuransi adalah suatu kontrak (perjanjian) 

pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung 

berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang 

dipertanggungkan kepada tertanggung dan tertanggung membayar premi secara 

periodik kepada penanggung”. 

3. Menurut pandangan bisnis, “Asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha 

utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain dan 

memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (sharing of risk) di antara 

sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga 

keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) 

dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai 

kegiatan ekonomi (perusahaan). 

4. Menurut pandangan sosial, “Asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial 

yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-

anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-

masing anggota tersebut “. 

5. Pengertian asuransi menurut Undang-undang tentang usaha peransuransian       

( Pasal 1 UU Republik Indonesia No. 2/ 1992) adalah sebagai berikut : 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih 
yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
tertanggung yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk 
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memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan”. 

 
Selanjutnya Pasal 21 UU No.2/1992 menjelaskan bisnis atau bidang usaha 

peransuransian sebagai berikut: 

“Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana 
masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan 
kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan 
timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap 
hidup atau meninggalnya seseorang”. 
 
Pengertian asuransi menurut Herman Darmawi (2005: 103) adalah : 

(1) “Asuransi adalah perlindungan terhadap risiko keuangan yang 
disediakan pihak insurer”. (2) “Asuransi adalah alat penggabungan risiko 
dari dua atau lebih orang-orang atau perusahaan melalui sumbangan aktual 
atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim”. 
 

Soeisno Djojosoedarso (1999: 71-72) dalam bukunya mengutip berbagai 

pandangan mengenai definisi asuransi sebagai berikut:  

1. Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack : 

“Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan 

menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, 

sehingga kerugian-kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh 

mereka yang tergabung”. 

2. Definisi asuransi menurut Prof. Willet : 

“Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi 

kerugian modal yang tidak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan 

risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang”. 

3. Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green : 

“Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi 

risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah 

obyek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara 

menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu”. 
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4. Definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins, 

yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang yaitu: 

a. “Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial 

yang dilakukan oleh seorang penanggung”. 

b. “Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih 

orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi 

kerugian finansial”. 

Berdasarkan definisi di atas maka menurut Soeisno Djojosoedarso       

(1999: 72) “Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat 

pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena 

risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar 

probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan 

terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu”.  

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang (KUHD) Republik Indonesia dalam Man Suparman (2003:41) sebagai 

berikut: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu 
premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin 
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”. 
 
Menurut Molengraaf dalam Mashudi dan Chidir Ali (1998: 30) pengertian 

asuransi sebagai berikut : 

“Asuransi adalah persetujuan dimana satu pihak penanggung mengikatkan 

diri terhadap yang lain yaitu penanggung untuk mengganti kerugian yang dapat 

diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk 

dan yang belum tentu serta tertanggung berjanji untuk membayar premi”. 

Menurut Simposium Hukum Indonesia dalam Sri Rejeki Hartono (2001: 12) 

pengertian asuransi sebagai berikut : 

 “Asuransi adalah asuransi atau pertanggungan di dalamnya tersirat 
pengertian adanya suatu risiko yang terjadinya sebelum dapat dipastikan dan 
adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko dari pihak yang 
mempunyai risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih 
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tanggung jawab sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan 
tanggung jawab dan diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak 
yang menerima tanggung jawab”. 
 
Pengertian asuransi menurut A. Hasymi Ali (1993: 30) sebagai berikut : 

“Asuransi adalah suatu alat sosial untuk mengurangi risiko dengan 
menggabungkan unit-unit kemungkinan terkena bencana yang cukup 
jumlahnya untuk membuat kerugian individual mereka secara bersama dapat 
diramalkan, kerugian yang dapat diramalkan itu kemudian dibagi rata di 
antara semua mereka yang bergabung”. 
 
Pengertian asuransi menurut H. Van Barneveld (1980: 57) adalah : 

“Asuransi adalah pertanggungan yang menjanjikan suatu tunjangan sebagai 

perangsang bagi anggotanya untuk membayar premi”. 

 
Pengertian asuransi menurut Kamus Besar Ekonomi (2003: 32) yaitu : 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu pihak pertama yang 
mempunyai kewajiban untuk membayar iuran dan pihak yang kedua yang 
mempunyai kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak 
pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpanya”. 
 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah 

peniadaan risiko kerugian yang datangnya tidak terduga sebelumnya yang 

menimpa tertanggung dan tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar 

premi yang besarnya cukup untuk menutupi risiko kerugian tersebut. 

Unsur-unsur asuransi menurut Abdul Kadir Muhammad (2002: 8) sebagai 

berikut : 

a Pihak-pihak 

Subyek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu 

penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. 

Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak 

memperoleh pembayaran premi sedangkan tertanggung wajib membayar 

premi dan berhak memperoleh penggantian jika terjadi kerugian. 

b Status Pihak-pihak 

Penanggung harus sebagai perusahaan berbadan hukum. 

Tertanggung dapat perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan 
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tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas 

harta yang diasuransikan. 

c Obyek Asuransi 

Obyek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang 

melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti 

kerugian. 

d Peristiwa Asuransi 

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau 

kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi. 

Peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat 

yang berlaku dalam bentuk tertulis berupa polis. Polis ini merupakan satu-

satunya bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. 

e Hubungan Asuransi 

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung 

adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan. 

Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung 

dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing 

terhadap satu sama lain. Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi 

tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada 

penanggung dan sejak saat itu pula penanggung menerima pengalihan 

risiko jika terjadi kerugian, penanggung wajib membayar ganti rugi sesuai 

dengan ketentuan polis asuransi. 

 

B. Pengertian Asuransi Jiwa 

Hidup manusia umumnya diakui sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya 

makin banyak permintaan akan asuransi jiwa. Dua kemungkinan darurat yang 

dihadapi setiap orang dalam hidup adalah mati terlalu dini atau hidup terlalu lama. 

Orang mungkin hidup terlalu lama sehingga melampaui produktivitas 

keuangannya atau kemampuannya menyediakan kebutuhan ekonominya. Di 

bawah ini akan diuraikan mengenai pengertian asuransi jiwa. 
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Pengertian Asuransi Jiwa menurut A. Hasymi Ali (1993 : 74-75) adalah :  

(1) “Asuransi jiwa adalah alat keuangan untuk menyediakan dana bagi 
pemeliharaan ahli waris dan harta peninggalan seseorang yang sudah 
meninggal”. (2) “Asuransi jiwa adalah suatu alat sosial dan ekonomi. 
Asuransi jiwa merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama 
memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya 
(premature death) dari anggota-anggota kelompok itu. Organisasi asuransi 
memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya 
dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan 
untungnya (benefit) kepada ahli waris anggota yang meninggal “. 

 
Menurut Soeisno Djojosoedarso (1999: 74) pengertian asuransi jiwa adalah 

“Suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal 

mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi 

tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat 

diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan 

(yang pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi)”.  

Dalam Kamus Asuransi (1995: 18) Asuransi Jiwa adalah “Biasanya dipakai 

hanya untuk asuransi jiwa yang memberi maslahat yang pasti untuk pemegang 

polis pada masa asuransi”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994: 87) 

“Asuransi Jiwa adalah pertanggungan jiwa atas kematian”. Sedangkan menurut 

Undang-undang No.2 Tahun 1992 (Herman Darmawi, 2001: 73) Asuransi jiwa 

adalah “Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang 

dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan”. 

Abbas Salim (2000: 25) mendefinisikan “Asuransi jiwa adalah asuransi 

yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang 

disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama”. 

Menurut Vollmar dalam Djoko Prakoso (2000: 281) pengertian asuransi 

jiwa adalah :  

“Secara luas pertanggungan yang tidak sesungguhnya itu dapat diartikan 
sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk 
membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik sedang pihak lain 
mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran uang itu 
adalah tergantung kepada mati atau hidupnya seseorang tersebut”. 
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Molengraaff dalam Djoko Prakoso (2000: 282) mendefinisikan asuransi 

jiwa sebagai berikut : 

 “Asuransi jiwa adalah perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal 
atau bunga yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati dan dalam 
pembayaran premi atau dua-duanya dengan suatu cara digantungkan pada 
masih hidup atau meninggalnya seorang atau lebih”. 
Pengertian asuransi jiwa pasal 302 KUHD dalam Djoko Prakoso         

(2000: 282) sebagai berikut : 

“Asuransi jiwa adalah jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk 

keperluan orang yang berkepentingan baik untuk selama hidupnya maupun untuk 

sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. 

Pengertian asuransi jiwa menurut Pasal 306 KUHD dalam Man Suparman 

Sastrawidjaja (1997: 43) yaitu : 

“Asuransi jiwa adalah apabila pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi, 
orang yang jiwanya diasuransikan sudah meninggal maka gugurlah 
perjanjian tersebut meskipun tertanggung tidak akan dapat mengetahui 
kematian itu, kecuali apabila diperjanjikan dan asuransi jiwa menganut 
peristiwa yang belum pasti terjadi secara obyektif”. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa 

adalah  pelimpahan risiko (risk shifting) kerugian ekonomi dari tertanggung 

kepada penanggung akibat meninggal atau hilangnya jiwa tertanggung pada usia 

produktif atau mencapai usia tua sehingga tidak mampu bekerja. Jadi risiko yang 

dilimpahkan kepada penanggung bukanlah risiko hilangnya jiwa tertanggung 

melainkan kerugian ekonomi sebagai akibat meninggal atau hilangnya jiwa 

tertanggung. 

 

C. Manfaat Asuransi 

Beberapa manfaat asuransi menurut Herman Darmawi (2001: 4-10) adalah 

sebagai berikut:  

1. Asuransi Melindungi Risiko Investasi 

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental 

dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk 

memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko 
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dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil alih 

risiko itu karena asuransi menghilangkan atau mengurangi risiko. 

2. Asuransi sebagai Sumber Dana Investasi 

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam 

jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada 

kemampuan sendiri. Perusahaan asuransi mampu menghimpun dana 

(dalam bentuk premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil. 

Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal 

yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi. 

3. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit 

Kreditur lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan 

usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan 

keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh 

mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian 

yang tidak terduga di masa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan 

tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi. 

4. Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran 

Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. 

Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari 

kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil yaitu 

dengan membayar premi asuransi. 

5. Asuransi  Mengurangi Biaya Modal 

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan 

yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (return) atas 

modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus 

cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama 

lain dan tidak dapat dipisahkan.  

6. Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan 

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian yang 

ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya dimasa yang akan datang tidak 

dapat ikut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok 
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barang yang dijual. Dengan berusaha menentukan biaya-biaya kebetulan 

yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program 

asuransi, pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau 

memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya 

untuk produk yang dijualnya. Dengan demikian, asuransi dapat meratakan 

jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun. 

7. Asuransi dapat Menyediakan Layanan Profesional. 

Perusahaan asuransi juga mendorong karyawan-karyawan potensial 

untuk mengikuti pelatihan sehingga menjadi tenaga ahli yang dibutuhkan 

oleh perusahaan asuransi. Jadi para ahli yang telah bekerja dalam 

perusahaan asuransi akan dinikmati jasanya oleh tertanggung tanpa adanya 

bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka bayar. Tenaga ahli 

tersebut adalah karyawan dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, apa 

pun yang mereka lakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanan 

perusahaan asuransi. 

8. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan 

Sekarang ini banyak perusahaan yang menyadari arti penting 

asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan goodwill (jasa baik) 

antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut 

telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu 

dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi 

yang telah ditetapkan. Polis tersebut untuk menekankan nilai dari 

karyawan yang telah mengabdi cukup lama dalam perusahaan. Adanya 

usaha seperti itu dari pihak perusahaan merupakan stabilisator jalannya 

roda perusahaan. 

9. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian 

Perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya 

mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya 

yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan yang bergerak dalam 

berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat 

tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan 
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dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara 

sadar dan sistematis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecil 

kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian dengan menjadi anggota 

asuransi. 

10. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan 

Perusahaan asuransi jiwa biasanya melakukan pengecekan 

kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dan masyarakat 

dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit lebih dini serta 

mengadakan pengobatan bilamana perlu. Kontribusi perusahaan asuransi 

jiwa demi peningkatan kesehatan pemegang polis dan  masyarakat pada 

umumnya. 

Menurut Riegel dan Milter dalam Abbas Salim (2000: 12-14) 

menyebutkan beberapa manfaat asuransi yakni:  

a. Asuransi membuat masyarakat dan perusahaan berada dalam 

keadaan aman. 

b. Dengan asuransi efisiensi perusahaan (business efficiency) dapat 

dipertahankan. 

c. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya 

akan dilakukan seadil mungkin (the equitable assetment of cost). 

Maksudnya ialah pembayaran premi asuransi harus adil menurut 

besar kecilnya risiko yang dipertanggungkan. 

d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit. 

e. Asuransi merupakan alat penabung (saving). 

f. Asuransi dapat dipandang sebagai sumber pendapatan (earning 

power). 

Menurut Soeisno Djojosoedarso (1999: 89-93) manfaat asuransi 

adalah: 

a. Memberi Rasa Aman 

b. Melindungi Keluarga dari Perpecahan 

c. Mengeliminir Ketergantungan 

d. Menjamin Kehidupan Wanita Karier 
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e. Kontribusi terhadap Pendidikan 

f. Kontribusi terhadap Lembaga-lembaga Sosial 

g. Memberikan Manfaat untuk Pemupukan Kekayaan 

h. Stimulasi Menabung 

i. Menyediakan Dana yang Dibutuhkan untuk Investasi. 

 Berdasarkan uraian mengenai manfaat asuransi di atas dapat dilihat bahwa 

asuransi tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang terlibat didalamnya melainkan 

juga berguna bagi masyarakat luas dan pemerintah. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan mengenai manfaat asuransi antara lain : 

1. Menghilangkan kekhawatiran karena risiko yang timbul sebagai akibat 

tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan. 

2. Memberikan jaminan pendidikan. 

3. Sebagai alat penabung. 

4. Mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. 

5. Merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan 

di  masa datang. 

6. Menyediakan kebutuhan dana yang terencana untuk dinikmati dihari tua. 

Selain memberikan manfaat, asuransi juga mempunyai tujuan utama yaitu 

untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian 

finansial. 

Tujuan serta peranan asuransi jiwa menurut Abbas Salim (2000: 26-27) 

adalah : 

1. Dari segi masyarakat umum (sosial) 

Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap 

individu atau masyarakat, yaitu : 

a. Menentramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi 

jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga tersebut 

meninggal dunia. 

b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat 

menabung (saving). 

c. Sebagai sumber penghasilan (earning power). 
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d. Untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan apabila 

yang mengasuransikan tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-

anaknya (beasiswa). 

2. Dari segi pemerintah/ publik 

Perusahaan asuransi merupakan satu lembaga keuangan yang 

memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam tahap 

pembangunan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan UU No.19/1960, bahwa 

sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi ialah : 

a. Sebagai alat pembentukan modal (capital formation). 

b. Lembaga penabungan (saving). 

Jadi dari segi pemerintah tujuan perusahaan asuransi adalah untuk turut 

membangun ekonomi nasional di bidang peransuransian jiwa sesuai dengan 

Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta 

kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur 

material dan spiritual. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi tidak hanya 

untuk menjamin kerugian finansial atau ekonomi saja (dari segi masyarakat), 

melainkan turut membangun perekonomian nasional terutama di bidang 

peransuransian jiwa (segi pemerintah). 

 

D. Asuransi Beasiswa 

1. Pengertian Asuransi Beasiswa 

Pengertian beasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia       

(1996: 103) “Tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa 

sebagai bantuan biaya belajar”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia  

(1994: 139) “Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah, swasta, 

lembaga sosial dan sebagainya kepada pelajar atau mahasiswa yang kurang 

mampu”. Dalam Kamus asuransi (1995: 13) “Asuransi beasiswa adalah 

asuransi jiwa yang bermanfaat untuk biaya pendidikan”. 
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Pengertian asuransi beasiswa menurut Herman Darmawi (2001: 87) 

adalah “Asuransi jiwa untuk memberikan proteksi biaya pendidikan bagi  

putra-putri tertanggung sesuai dengan program pendidikannya”. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi beasiswa 

adalah proteksi atau perlindungan yang diberikan kepada anak pemegang polis 

berupa pemberian biaya pendidikan sesuai jenjang pendidikan anak dan jika 

terjadi risiko kematian pada pemegang polis maka biaya pendidikan tetap 

diberikan sesuai dengan perjanjian dan premi tidak dibayar kembali. 

2. Latar Belakang Asuransi Beasiswa  

 Sesuai dengan Petunjuk Operasional Pemasaran AJB Bumiputera 1912 

(1999: 1), AJB Bumiputera 1912 mengeluarkan produk Asuransi Beasiswa 

dengan melihat kondisi masyarakat, yakni :  

a.  Sebagian besar masyarakat belum mempunyai kesadaran untuk 

membiayai pendidikan putra-putrinya sampai Perguruan Tinggi. 

b. Masyarakat atau orang tua merasa tidak mampu membiayai pendidikan 

putra-putrinya sampai Perguruan Tinggi karena melihat biaya 

pendidikan yang sangat mahal. 

c. Pendapatan orang tua yang belum pasti sehingga orang tua khawatir 

pendidikan anaknya putus di tengah jalan. 

Dengan melihat keadaan masyarakat di atas, maka AJB Bumiputera 

1912 membuat asuransi beasiswa karena dengan menjadi anggota dalam 

asuransi beasiswa segala kesulitan dalam membiayai pendidikan putra-putrinya 

akan teratasi. 

3. Ciri-ciri Asuransi Beasiswa 

Sesuai dengan Petunjuk Operasional Pemasaran AJB Bumiputera 1912 

(1999: 18-19), maka ciri-ciri asuransi beasiswa adalah: 

a. Adanya Dana Kelangsungan Belajar yang diberikan secara bertahap atau 

berkala sesuai dengan perjanjian. 

b. Santunan meninggal dibayarkan 100% dari Uang Pertanggungan (UP) 

yang dijaminkan pemegang polis. 
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c. Pada saat tertanggung meninggal dunia maka asuransi menjadi bebas 

premi dan Dana Kelangsungan Belajar tetap diberikan. 

d. Masa asuransi maksimal 17 tahun. 

e. Besarnya premi akan diukur dari uang pertanggungan dan akan 

disesuaikan dengan tabel. 

f. Asuransi beasiswa mempunyai tabungan 

4. Jenis Asuransi Beasiswa 

Jenis asuransi beasiswa ini adalah dwiguna (Endowment Insurance). 

Polis dwiguna adalah kontrak asuransi jiwa dan perusahaan asuransi berjanji 

akan membayarkan sejumlah uang tertentu kepada beneficiary (pihak yang 

berkepentingan atau ahli waris) sekaligus jika tertanggung meninggal dalam 

jangka waktu usia polis, atau jumlah itu dibayarkan kepada tertanggung jika ia 

masih hidup sesudah jangka waktu asuransi berakhir. (A.Hasymi Ali, 1993: 78) 

Asuransi beasiswa di pasarkan dalam mata uang rupiah. 

5. Rider pada Asuransi Beasiswa 

 Perjanjian-perjanjian pelengkap atau tambahan yang seringkali 

dijumpai hampir pada polis asuransi jiwa dan merupakan bagian dari polis 

tersebut. Perjanjian pelengkap (supplemental) ini disebut rider (A. Hasymi Ali, 

1993: 84). 

Rider dalam asuransi beasiswa sebagai berikut : 

a. Asuransi kecelakaan diri dengan risiko A, B, dan D. 

Uang pertanggungan kecelakaan diri adalah sebesar satu kali uang 

pertanggungan polis induk. 

· Risiko A dalam kecelakaan diri adalah tertanggung meninggal dunia akibat 

kecelakaan dan selama menderita sakit terus-menerus sebagai akibat 

kecelakaan yang sama.(Syarat-syarat Khusus Polis dan Anggaran Dasar 

AJB Bumiputera 1912, 2000: 9) 

· Risko B adalah keadaan cacat tetap total/ cacat tetap sebagian/ keadaan 

cacat yang terus-menerus selama hidup dan tidak mungkin lagi diadakan 

penyembuhan. Hak atas pembayaran santunan untuk cacat tetap timbul 

setelah pengobatan dan perawatan dilakukan secara maksimal sehingga 
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dibuat pernyataan resmi dari dokter yang bersangkutan bahwa cacat tersebut 

tidak dapat lagi dikembalikan pada fungsi sebelumnya. (Syarat-syarat 

Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, 2000: 9) 

· Resiko D yaitu penggantian biaya pengobatan atau perawatan akibat 

kecelakaan dan mengakibatkan tertanggung harus menjalani rawat inap. 

(Syarat-Syarat Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, 

2000: 11) 

b. Waiver Premium  

Waiver Premium adalah suatu bentuk proteksi kepada pemegang 

polis yang sekaligus sebagai tertanggung berupa pembebasan dari 

kewajiban membayar premi apabila terjadi musibah berupa sakit atau 

kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung menderita cacat tetap total. 

Jadi apabila tertanggung berbeda dengan pemegang polis maka waiver 

premium tidak diberikan dan waiver premium juga tidak berlaku apabila 

pembayaran premi dibayar secara tunggal atau sekaligus. (Syarat-Syarat 

Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, 2000:16) 

6. Manfaat Asuransi Beasiswa  

Manfaat asuransi menurut Panduan Penjualan AJB Bumiputera 1912    

(2000 : 17-18) : 

a. Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka 

kepada pemegang polis atau yang ditunjuk dibayarkan Dana Kelangsungan 

Belajar (DKB) sesuai tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.1 

Dana Kelangsungan Belajar AJB Bumiputera 1912 

Dana Kelangsungan Belajar Umur anak 

saat masuk 

(Tahun) 

4 th / TK 6 th/ SD 12 th/ SMP 15 th/SMA 18 th/PT 

1-2 5% UP 10% UP 20% UP 30% UP 100% UP 

3-4 - 10% UP 20% UP 30% UP 100% UP 

5-10 - - 20% UP 30% UP 100% UP 

11-13 - - - 30% UP 100% UP 

14-16 - - - - 100% UP 

 Sumber : Bagian Administrasi 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Ketika usia anak 4 tahun dan persiapan masuk TK maka akan 

mendapatkan Dana Kelangsungan Belajar sebesar 5 % dari uang 

pertanggungan (UP). 

b. Ketika usia anak 6 tahun dan untuk persiapan masuk SD maka Dana 

Kelangsungan Belajar (DKB) 10 % dari uang pertanggungan. 

c. Ketika usia anak 12 tahun dan untuk persiapan masuk SMP maka 

Dana Kelangsungan Belajar yang diberikan 20% dari uang 

pertanggungan. 

d. Ketika anak berusia 15 tahun dan untuk persiapan masuk SMA maka 

mendapatkan Dana Kelangsungan Belajar sebesar 30% dari uang 

pertanggungan. 

e. Serta ketika anak berusia 18 tahun dan untuk persiapan masuk PT 

(Perguruan Tinggi) maka Dana Kelangsungan Belajar yang dberikan 

sebesar 100% dari uang pertanggungan dan khusus untuk masuk ke 

Perguruan Tinggi maka akan ditambah dengan Reversionary Bonus 

serta diberikan juga beasiswa secara berkala senilai 40 % dari uang 

pertanggungan. Jadi total dana yang diberikan AJB Bumiputera 1912 

adalah 140% dari Uang pertanggungan serta ditambah lagi 

Reversionary Bonus. 
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Reversionary bonus menurut Polis AJB Bumiputera 1912 (2006: 2), 

“Reversionary bonus adalah pembagian atas laba yang diperoleh badan”. 

b. Ketika masa asuransi sudah berakhir atau kontrak dengan AJB Bumiputera 

sudah habis, maka yang ditunjuk masih diberikan dana beasiswa secara 

sekaligus atau berkala. 

Tabel 1.2 

Pembayaran Beasiswa Secara Berkala AJB Bumiputera 1912 

Per 1.000 Uang Pertanggungan 

Jangka Waktu Tiap Tahun Tiap ½ Tahun Tiap Triwulan Tiap Bulanan 

1 Tahun 400 205 104 35 

2 Tahun 210 107 54 18 

3 Tahun 146 75 38 13 

4 Tahun 115 59 30 10 

5 Tahun 96 49 25 8 

Sumber : Bagian Administrasi 

Dari tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa jika jangka waktu 

pembayaran Dana Kelangsungan Belajar 1 tahun dan mengambil Dana 

Kelangsungan Belajar setiap tahun satu kali, maka jumlah Dana Kelangsungan 

belajar yang diterima Tertanggung lebih besar yaitu seperti tabel di atas sebesar 

400. 

c. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka : 

1) Selain pembayaran Dana Kelangsungan Belajar seperti Tabel 1.1 dan 

Tabel 1.2 di atas, maka kepada yang ditunjuk dibayarkan uang 

pertangggungan klaim meninggal. 

2) Premium deposit dikembalikan apabila premi dibayar sekaligus setelah 

diperhitungkan premi jatuh tempo. 

3) Polis menjadi bebas premi. 

d. Jika anak yang ditunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi 

atau dalam masa pembayaran dana beasiswa berkala, dapat ditunjuk 

penggantinya (anak lain) untuk menerima dana beasiswa secara berkala 
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yang belum diberikan sesuai jadwal yang berlaku berdasarkan umur anak 

yang ditunjuk yang meninggal dunia. 

e. Asuransi beasiswa ada Reversionary Bonus 

Polis dengan pembagian surplus atau laba mempunyai hak atas surplus 

dalam bentuk reversionary bonus. Besarnya reversionary bonus setiap 

tahun minimal 5 per mil (lima per seribu) dari uang pertanggungan, 80 % 

(delapan puluh per seratus) dari laba bersih badan merupakan hak 

pemegang polis yang akan dibagikan sebagai tambahan reversionary 

bonus. Hak reversionary bonus mulai berlaku setelah polis berjalan 2 

(dua) tahun dan polis masih tetap berlaku, kecuali polis bebas premi. 

Reversionary bonus dibayarkan pada saat pembayaran klaim. 

Reversionary bonus dibayarkan hanya untuk klaim : 

· Klaim meninggal 

· Klaim penebusan polis 

· Klaim habis kontrak 

7. Hubungan antara tertanggung dengan pemegang polis serta yang ditunjuk. 

Sesuai dengan Panduan Penjualan AJB Bumiputera 1912             

(2000: 18-19) hubungan antara tertanggung dengan pemegang polis serta 

yang ditunjuk adalah sebagai berikut : 

a. Usia tertanggung disesuaikan dengan ketentuan underwriting yang 

berlaku. 

b. Usia pemegang polis minimal 21 tahun atau sudah menikah. 

c. Usia tertanggung pada saat masuk ditambah masa asuransi maksimal 

65 tahun. 

d. Jika tertanggung tidak sekaligus sebagai pemegang polis maka antara 

pemegang polis dengan tertanggung dan yang ditunjuk harus 

mempunyai hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) sesuai 

ketentuan underwriting yang berlaku seperti suami dengan istri dan 

anak yang sah menurut hukum. 
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8. Pembayaran Premi 

Pembayaran premi menurut Panduan Penjualan AJB Bumiputera 1912   

(2000 : 19) adalah sebagai berikut : 

a. Pembayaran premi dapat dibayar secara tahunan, setengah tahunan, 

triwulanan, tunggal atau sekaligus. 

b. Premi sekaligus adalah premi yang dibayarkan berdasarkan premi 

tahunan akan diperhitungkan untuk membayar premi tahunan pada 

saat jatuh tempo. Bagian dari premi sekaligus berdasarkan premi 

tahunan yang belum diperhitungkan sebagai premi tahunan 

dinamakam premium deposit. 

c. Asuransi beasiswa mempunyai masa leluasa (Grace Period) 

Pembayaran premi selama 1 bulan kalender artinya untuk membayar 

premi lanjutan diberi masa leluasa tiga puluh hari terhitung mulai 

tanggal jatuh temponya, atau satu bulan kalender jika mulai 

asuransinya tanggal 1. 

d. Jika premi dibayar dalam periode ini, polis akan terus berlaku dan 

tidak kadaluwarsa tetapi jika sampai akhir masa tenggang premi itu 

tidak dibayar maka apabila terjadi risiko, pemegang polis tidak 

mendapatkan santunan seperti yang ada dalam ketentuan namun hanya 

mendapatkan nilai tunai dari polis tersebut. 

e. Jika pemegang polis menghentikan pembayaran premi dan polis sudah 

mempunyai nilai tunai maka jenis asuransi dwiguna dengan uang 

pertanggungan akan diberikan sesuai dengan tabel yang ditentukan 

oleh badan. 

9. Masa Asuransi 

Masa Asuransi menurut Panduan Penjualan AJB Bumiputera 1912          

(2000 : 19) adalah sebagai berikut : 

a. Masa asuransi dihitung antara umur anak pada saat masuk asuransi 

dan berakhir pada saat anak mencapai umur 18 tahun, dengan jangka 

waktu asuransi maksimal 17 tahun dan minimal 2 tahun. 
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b. Masa asuransi sama dengan jangka waktu atau masa pembayaran 

premi. 

c. Premi dibayar selama masa pembayaran premi atau sampai dengan 

tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi. 

10. Nilai Tunai dan santunan meninggal dunia. 

a. Polis asuransi sudah mempunyai nilai tunai apabila premi dibayar secara 

terus-menerus yang saat dan besarnya ditentukan oleh AJB Bumiputera 

1912 berdasarkan teknis asuransi (aktuaria) dan daftar nilai tunai 

tercantum dalam polis. 

b. Apabila pemegang polis meninggal sebelum masa asuransi berakhir dan 

polis sudah memiliki nilai tunai maka ahli waris akan memperoleh 

santunan uang pertanggungan seluruhnya dan sejak saat itu polis menjadi 

bebas premi dan Dana Kelangsungan Belajar tetap diberikan sesuai dengan 

perjanjian. 

 

E. Klaim 

1. Pengertian Klaim 

Pengertian klaim secara umum menurut Petunjuk Operasional 

Pemasaran Asuransi Jiwa yang dikeluarkan AJB Bumiputera 1912 (1999:42) 

adalah “Suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam 

perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi”. Sedangkan pengertian 

klaim secara khusus dalam asuransi jiwa menurut Petunjuk Operasional 

Pemasaran Asuransi Jiwa yang dikelurkan AJB Bumiputera 1912 (1999: 42) 

adalah “Suatu tuntutan dari hak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada 

pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai 

yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi”.  

Pengertian klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 507) 

“Klaim adalah Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak 

memiliki / mempunyai atas sesuatu”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer (1991: 747) “Klaim adalah tuntutan pengakuan bahwa seseorang 

berhak memiliki atas sesuatu dan pernyataan kebenaran atas sesuatu”. Dalam 
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Kamus Perbankan (1985:60) “Klaim adalah hak yang sesungguhnya atau yang 

diperkirakan”. Dalam Kamus Asuransi (1995: 70) “Klaim adalah tuntutan hak 

pemegang polis”. Dalam Kamus Asuransi (1996: 55) “Klaim adalah 

permohonan atau tuntutan seorang pemegang polis terhadap perusahaan 

asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari polis”. 

 Jadi dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa klaim 

adalah tuntutan dari anggota kepada perusahaan asuransi mengenai uang 

pertanggungan atau nilai tunai setelah anggota sudah memenuhi tanggung 

jawabnya. 

Dalam asuransi jiwa pemberian ganti rugi atau klaim hanya berupa 

harga atau nilai saja yaitu sebesar jumlah uang yang dipertanggungkan 

walaupun penggantian kerugian yang diterima oleh orang yang berkepentingan 

tidak dapat dikatakan sama nilainya dengan kerugian yang diderita 

sesungguhnya yaitu kematian. 

2. Penyebab terjadinya klaim 

a. Tertanggung meninggal dunia. 

b. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang 

tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau 

polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis 

kontrak bebas premi). 

c. Tertanggung menghentikan asuransinya sebelum masa asuransi berakhir. 

d. Ingin memperoleh Dana Kelangsungan Belajar (DKB). 

e. Melakukan pinjaman polis dan polis sudah mempunyai nilai tunai. 

3. Penerima klaim 

Pada asuransi jiwa ada kemungkinan penerima ganti rugi bukan 

tertanggung sendiri yaitu apabila tertanggung meninggal pada saat masa 

asuransi belum berakhir, maka yang menerima pembayaran santunan adalah 

orang yang ditunjuk atau ahli warisnya tetapi tertanggung juga dapat menerima 

pambayaran klaim apabila tertanggung masih hidup saat kontrak asuransinya 

telah berakhir yaitu berupa pemberian jaminan. 
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F. Metodologi Pengamatan 

1. Jenis Pengamatan 

Dalam pengamatan ini penulis menggunakan jenis pengamatan 

deskriptif kualitatif, suatu pengamatan yang berusaha menggambarkan keadaan 

atau fenomena sosial tertentu yang menggambarkan konsep dan menghimpun 

data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Masri Singarimbun, 1989 : 4). 

2. Lokasi Pengamatan 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini lokasi pengamatan dilakukan 

di Kantor Operasional Jebres Surakarta Jalan Kolonel Sutarto No. 125 L, Lt. 1 

Surakarta dengan pertimbangan tersedianya data yang dibutuhkan dalam 

pengamatan dan penulis mendapat ijin untuk melaksanakan pengamatan di  

lokasi tersebut. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

Purposive Sampling. Penulis cenderung memilih informan yang dianggap tahu 

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data dan mengetahui masalah 

secara mendalam. Informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang 

dianggap lebih tahu sehingga informan dapat berkembang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemantapan penulis dalam memperoleh data. Penulis memilih 

informan untuk mendapatkan sumber data yaitu dari Pimpinan Operasional  

AJB Bumiputera Jebres, Kepala Administrasi dan Keuangan (KUAK), Kasir, 

Bagian produksi, Bagian pengelolaan Premi dan Pinjaman Polis yang nantinya 

membantu memperoleh informasi dalam penulisan Tugas Akhir. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan 

Tugas Akhir ini antara lain : 

a. Metode observasi 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada obyek yang diamati. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran nyata  kondisi yang ada pada lokasi pengamatan. 
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b. Metode interview 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara 

secara langsung dengan responden untuk memperoleh data penunjang yang 

relevan. Wawancara dilakukan dengan tidak menggunakan struktur yang 

ketat atau formal sehingga informasi yang diperoleh dirasa cukup 

mendalam. 

c. Dokumentasi  

 Teknik  pengumpulan data dengan cara mengambil data arsip, surat 

serta dokumen yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres Surakarta. 

5. Sumber Data 

 Untuk mendapatkan suatu laporan yang baik dan terarah maka 

diperlukan data yang lengkap dan relevan dengan persoalan yang dihadapi 

sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Jenis-jenis data yang diperlukan 

dalam penulisan laporan ini antara lain: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masing-

masing individu yang dijadikan informan dalam pengamatan ini. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

ini dikumpulkan melalui orang lain untuk menunjang penyusunan 

laporan dan  menggunakan literatur atau catatan perusahaan yang ada. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Lexy J. Moleong M.A (2000: 103) “Analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data”.  

Analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan Tugas Akhir 

adalah analisis data kualitatif dengan teknik interaktif yaitu analisis yang 

aktivitasnya dapat dilakukan dengan dengan cara interaksi, baik antar 

komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data dalam bentuk siklus. 
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Dalam bentuk ini penulis tetap bergerak di antara tiga komponen analisis 

dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data 

berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, penulis bergerak di antara 

tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa 

bagi penelitiannya. 

Menurut Miles dan Huberman dalam H B Sutopo (2002: 91) pada  

tahap analisis data kualitatif tiga komponen pokok tersebut adalah : 

a) Reduksi data 

Merupakan proses pemilihan, pemfokusan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul di 

catatan tertulis di lapangan atas uraian singkat menggolongkan dalam satu 

pola yang lebih luas. 

b) Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c) Penarikan kesimpulan / Verifikasi 

Pada umumnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian meningkat dan 

mempunyai landasan yang kuat. 

Reduksi data dan sajian data ini harus disusun pada waktu penulis 

sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam 

pengamatan. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai 

melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan 

semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila 

simpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi 

maupun sajian datanya, maka penulis wajib kembali melakukan kegiatan 

pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung 

simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Dalam keadaan ini 

tampak bahwa pengamatan kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk 

siklus. Biasanya, sebelum penulis mengakhiri proses pelaksanaan 

penelitiannya dan menyusun laporan, kegitan pendalaman data ke 

lapangan studinya dilakukan untuk menjamin mantapnya hasil akhir 
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pengamatan. Namun semuanya itu sangat tergantung dari mantapnya 

keyakinan penulis terhadap apa yang telah diperolehnya selama dalam 

perjalanan pelaksanaan pengamatan. (H B Sutopo, 2000: 96) 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA 

 

A. Sejarah AJB Bumiputera 1912 

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan 

asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. AJB 

Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 februari 1912 di Magelang Jawa 

Tengah, dengan nama “Onderlingen Levensverzekering Maatschappij Persatoean 

Goeroe-Goeroe Hindia Belanda” atau yang 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 Direkur dan Bendahara. Bersama R. Soepadmo dan M. 

Darmowidjojo, kelima pendiri yang juga anggota O.L.Mij. PGHB ini menjadi 

pemegang polis yang pertama. 

AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa modal. Pembayaran 

premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal 

perusahaan, dengan syarat uang pertanggungan tidak akan dibayarkan kepada ahli 

waris pemegang polis yang meninggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para 

pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorarium, sehingga mereka bekerja 

dengan sukarela. 

Pada mulanya perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia 

Belanda, kemudian perusahaan memperluas jaringan pelayanannya ke masyarakat 

umum  dan mengganti namanya menjadi O.L.Mij. Boemi Poetera, yang sekarang 

dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912. 

Tahun 1921 perusahaan pindah ke Yogyakarta dan 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 
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tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta dan tahun 1959 

secara resmi kantor pusat AJB Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta. 

Selama lebih sembilan dasawarsa, AJB Bumiputera 1912 telah berhasil 

melewati berbagai rintangan yang amat sulit, antara lain pada masa penjajahan, 

masa revolusi dan masa krisis ekonomi seperti sanering di tahun 1965 dan krisis 

moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. 

Salah satu kekuatan AJB Bumiputera 1912 adalah pada kepemilikan dan 

bentuk perusahaannya yang unik, yaitu AJB Bumiputera 1912 merupakan       

satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk “mutual“ atau “usaha 

bersama”, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis. Hal ini 

dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan 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. 

Sekarang ini kantor pusat AJB Bumiputera 1912 di Jakarta, pengurus 

AJB Bumiputera 1912 mengendalikan perusahaan yang jaringannya tersebar di 

seluruh penjuru tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan rekan-

rekan di negara lain, sekitar 2.900 karyawan, dan 23.000 agen melayani lebih dari 

5 juta pemegang polis dan peserta. 

Pengurus juga mengendalikan kelompok usaha AJB Bumiputera 1912 

yang terdiri dari anak-anak perusahaan, asosiasi dan penyertaan, antara lain : 

Anak Perusahaan / Yayasan : 

a. PT. Bumida Bumiputera (Bumiputeramuda 1967- Asuransi Kerugian) 

b. PT. Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan) 

c. PT Wisma Bumiputera (Properti) 

d. PT Mardi Mulyo (Penerbitan dan Percetakan) 

e. PT Eurasia Wisata (Tour dan Travel) 

f. PT Informatics OASE (Teknologi informasi) 

g. PT Bumiputera WHMC Wiyata Hospitality Management Center 

(Perhotelan : Bumi Wijaya Hotel-Depok, Hyatt Regency, Surabaya) 

h. PT Bumiputera Mirasrana (Jasa konstruksi) 
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i. PT Bumiputera Capital Indonesia (Securitas) 

j. Yayasan Dharma Bumiputera (Pendidikan : STIE Dharma Bumiputera) 

k. Yayasan Bumiputera Sejahtera (Pengelola Kesejahteraan Karyawan) 

l. Dana Pensiun Bumiputera (Pengelola Dana Pensiun Karyawan) 

Asosiasi/ Penyertaan : 

a. PT Bumiputera BOT Finance (Leasing dan Financing) 

b. PT Kyoai Medical Centre (Medical Check Up) 

c. PT John Hancok Indonesia 

d. PT Maskapai Reasuransi Indonesia 

Di abad ke-21 dalam kiprahnya membangun bangsa di tengah arus 

globalisasi sekaligus mewujudkan cita-cita dan idealisme para pendiri AJB 

Bumiputera 1912 di benak dan di hati para pemegang polis serta masyarakat 

Indonesia ingin selalu berada dan menjadi “Asuransinya Bangsa Indonesia”. 

 

B. Visi, Misi dan Falsafah AJB Bumiputera 1912 

1. Visi 

 Menjadi Asuransinya Bangsa Indonesia 

2. Misi 

Asuransinya Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa berada di benak dan 

di hati masyarakat Indonesia dengan : 

a. Memelihara keberadaan Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912 

sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia. 

b. Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menetapkan prinsip dasar 

gotong royong. 

c. Menciptakan berbagai program dan layanan yang memberikan manfaat 

optimal bagi komunitas Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 

d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi dan sosial. 
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3. Falsafah 

a. Idealisme 

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat 

kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian AJB Bumiputera 1912 

sebagai perusahaan perjuangan. 

b. Mutualisme ( kebersamaan) 

Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan 

dengan memberdayakan potensi komunitas AJB Bumiputera 1912 dari, 

oleh dan untuk komunitas AJB Bumiputera 1912 sebagai manifestasi 

perusahaan rakyat. 

c. Profesionalisme 

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan 

mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance) senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan 

perubahan lingkungan. 

 

C. Dasar Hukum Asuransi Jiwa 

1. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku ke 3 tentang Perikatan 

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, buku ke 1 bab IX dan Bab X, UU 

No.2/92 tentang Usaha Peransuransian 

4. PP No.73/92 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian 

 

D. Fungsi dan Tujuan AJB Bumiputera 1912 

1. Fungsi AJB Bumiputera 1912 

Menurut fungsinya, asuransi jiwa adalah merupakan suatu lembaga 

yang harus mampu memobilisasi premi dari nasabahnya untuk dihimpun 

sebagai dana atau modal investasi. Sebab dalam jalannya setiap perusahaan 

asuransi jiwa, disamping harus dapat melaksanakan kewajibannya kepada 
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para nasabah juga harus mampu mengembangkan dari bisnis 

perusahaannya, laporan atau referensi yang tersedia di perusahaan. 

2. Tujuan AJB Bumiputera 1912 

a. Membantu masyarakat .dalam bidang perlindungan hari tua, 

kesejahteraan keluarga dan kelangsungan pendidikan putra-putri 

pemegang polis 

b. Membantu pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam bidang 

jasa asuransi. 

c. Membantu pemerintah dalam bidang stabilitas moneter 

d. Mengendalikan inflansi 

e. Mewujudkan kesejaheraan anggota beserta keluarganya dan ikut serta 

dalam membangun bangsa dan negara menuju masyarakat Indonesia 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945. 

 

E. Peran dan Manfaat AJB Bumiputera 1912 

1. Peranannya terutama ditentukan pada posisinya sebagai perusahaan 

asuransi adalah : 

a. Dapat menggantikan nilai ekonomis manusia 

b. Memberi jaminan perlindungan terhadap suatu risiko 

c. Memberi perlindungan dan mengalihkan risiko kepada AJB 

Bumiputera 1912. 

2. Manfaat yang diperoleh oleh pemegang polis yaitu : 

a. Menghilangkan rasa kekhawatiran karena risiko yang timbul sebagai 

akibat peristiwa yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan. 

b. Menyediakan sejumlah uang pada saat dibutuhkan 

c. Fleksibel dalam menentukan jumlah uang pertanggungan atau uang 

yang diinginkan dalam pembayaran premi. 

d. Merupakan sarana penabung dalam jangka yang sistematis, terjamin 

dan berkesinambungan. 

e. Memperoleh bonus seperti halnya investasi 
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f. Mempunyai nilai pinjam siap pakai dalam keadaan mendesak. 

g. Menyediakan kebutuhan dana yang terencana untuk dinikmati di hari 

tua. 

 

F. Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres 

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pemegang 

polis maka setiap kota di Indonesia di buka Kantor Cabang AJB Bumiputera 

1912. Ternyata 32 Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 yang tersebar di 

seluruh Indonesia belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

para pemegang polis. Oleh karena itu, dibukalah kantor operasional.  Di 

Surakarta terdapat 9 Kantor Operasional yaitu Kantor Operasional Klaten, 

Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Executive, Gladak dan 

Kantor Operasional Jebres. Kantor Operasional Jebres didirikan pada tanggal 

1 Agustus 2006 dan beralamat di Jalan Kolonel Sutarto No 125 L Surakarta. 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres menganut bentuk Mutual 

Company (perusahaan bersama) yang artinya badan usaha yang didirikan dan 

dimiliki oleh para pemegang polis. AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres sebenarnya adalah suatu lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan tetapi bertujuan untuk menanggulangi risiko secara bersama-

sama.  

 

G. Produk Asuransi Jiwa di AJB Bumiputera 1912   

di Kantor Operasional Jebres Surakarta 

1. Mitra Melati (Rp) 

    Mitra Melati adalah asuransi jiwa yang memberikan benefit berupa 

santunan sebesar uang pertanggungan atas risiko kematian, akumulasi 

dana yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat tertanggung 

meninggal dunia serta jika tertanggung hidup sampai masa asuransi 

berakhir dan premi dibayarkan hingga masa asuransi maka kepada 
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pemegang polis dibayarkan akumulasi dana yang besarnya minimal 110% 

dari uang pertanggungan. 

2. Mitra Permata (Rp) 

Mitra Permata adalah Asuransi jiwa yang memberikan keuntungan 

sebagai berikut : 

a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka kepada 

yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar 100% uang pertanggungan 

dan diberikan akumulasi dana yang besarnya sesuai dengan 

perhitungan. 

b. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa 

asuransi dan yang bersangkutan mengambil rider dengan risiko A 

kepada yang ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 200% uang 

pertanggungan dan akumulasi dana yang besarnya sesuai dengan 

perhitungan. 

c. Jika tertanggung hidup hingga masa asuransi, maka kepada pemegang 

polis dibayarkan akumulasi dana. 

3. Mitra Beasiswa (Rp) 

Mitra Beasiswa adalah asuransi yang memberikan proteksi biaya 

pendidikan bagi putra atau putri pemegang polis dengan pemberian Dana 

Kelangsungan Belajar (DKB) sesuai jenjang pendidikan dari TK sampai 

Perguruan Tinggi dan apabila tertanggung meninggal dunia sebelum masa 

asuransi berakhir, maka kepada orang yang ditunjuk atau ahli waris akan 

mendapatkan santunan dan asuransi menjadi bebas premi atau tidak ada 

tanggung jawab membayar asuransi kembali serta Dana Kelangsungan 

Belajar tetap diberikan sesuai dengan perjanjian. 

4. Mitra Pelangi (Rp) 

Mitra Pelangi adalah asuransi jiwa yang memberikan benefit sebagai 

berikut : 

a. Jika tertanggung meninggal dunia pada saat masa asuransi, kepada 

yang ditunjuk dibayarkan  santunan sebesar uang pertanggungan yang 

tercantum dalam polis ditambah bonus sesuai dengan tabel dan khusus 
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untuk polis yang preminya dibayar sekaligus berdasarkan premi 

tahunan, maka selain dibayarkan uang pertanggungan sekaligus juga 

dibayarkan premium deposit yang besarnya sesuai dengan tabel  

premium deposit. 

b. Jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi kepada pemegang 

polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan ditambah bonus 

sesuai dengan tabel. 

5. Eka Waktu Ideal (Rp) 

Eka waktu ideal adalah asuransi jiwa yang dirancang untuk membantu 

dalam mempersiapkan dana hari tua, sekaligus memberikan perlindungan 

atas risiko keuangan.  Benefit yang akan diperoleh: 

a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka ahli 

waris yang ditunjuk akan menerima santunan sebesar uang 

pertanggungan 

b. Jika tertanggung hidup hingga masa asuransi berakhir, kepada 

pemegang polis akan dibayarkan akumulasi dana yakni semua premi 

dasar yang telah disetor keperusahaan AJB Bumiputera 1912, 

ditambah reversionary bonus. 

6. Mitra Abadi (US$) 

Mitra Abadi adalah asuransi jiwa yang memberikan benefit berupa 

santunan sebesar uang pertanggungan seperti yang tercantum dalam polis 

ditambah bonus sesuai tabel dan jika tertanggung hidup mencapai usia 99 

tahun maka dibayarkan uang pertanggungan yang tercantum dalam polis 

ditambah bonus sesuai tabel. 

7. Mitra Prima (US$) 

Mitra Prima memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang 

ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan yang 

tercantum dalam polis ditambah bonus. 

b. Khusus untuk polis yang yang preminya dibayar secara sekaligus 

berdasarkan premi tahunan, maka akan dibayarkan uang 
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pertanggungan sekaligus akan dibayarkan pembayaran premium 

deposit yang besarnya sesuai tabel premium deposit. 

c. Jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi kepada pemegang 

polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan ditambah bonus. 

8. Mitra Sejati (US$) 

Mitra Sejati adalah asuransi jiwa yang memberikan benefit berupa 

santunan sebesar uang pertanggungan sesuai yang tercantum dalam polis, 

apabila tertanggung meninggal dunia dan khusus untuk polis yang 

preminya dibayar secara sekaligus berdasarkan premi tahunan, maka selain 

mendapatkan uang pertanggungan juga mendapatkan premium deposit. 

9. Mitra Poesaka (US$) 

Mitra Poesaka mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang 

ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% uang pertanggungan 

pada saat meninggal dan nilai tunai yang besarnya sesuai dengan 

perhitungan. 

b. Jika tertanggung hidup hingga berakhirnya masa asuransi maka 

kepada pemegang polis dibayarkan nilai tunai yang besarnya sesuai 

dengan perhitungan pada saat habis kontrak. 

c. Mitra Poesaka juga dapat ditambahkan rider dengan risiko A dan 

ketentuan kelipatan hanya satu kali uang pertanggungan. 

10. Mitra Oetama (US$) 

Mitra Oetama adalah asuransi jiwa yang merupakan gabungan antara 

unsur tabungan, perlindungan meninggal, dan biaya rawat inap di rumah 

sakit. 

Manfaat yang diperoleh:  

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang 

ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% uang pertanggungan 

pada saat meninggal atau sebesar 200% uang pertanggungan jika 

meninggal dunia akibat kecelakaan dan nilai tunai yang besarnya sesuai 

dengan perhitungan serta jika tertanggung hidup hingga berakhirnya   
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masa asuransi maka kepada pemegang polis dibayarkan nilai tunai yang 

besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak. 

 

H. Benefit Asuransi Beasiswa di Kantor Operasional Jebres 

 Benefit asuransi beasiswa di AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut: 

a. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, ahliwaris yang 

ditunjuk akan memperoleh santunan uang pertanggungan dan sejak saat itu 

polis menjadi bebas premi dan Dana Kelangsungan Belajar tetap 

dibayarkan sesuai dengan perjanjian. 

b. Apabila sebelum masa asuransi berakhir dan tertanggung menghentikan 

asuransinya, maka jika polis sudah mempunyai nilai tunai tertanggung 

akan diberikan nilai tunai sesuai dengan perjanjian. 

Tabel 1.3 

Nilai Tunai Asuransi Beasiswa AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

Premi per orang Rp. 307.580,- pertahun 

Akhir tahun Nilai tunai (Rp) 
1 550.000 
2 1.600.000 
3 2.180.000 
4 3.310.000 
5 3.440.000 
6 4.620.000 
7 5.870.000 
8 7.170.000 
9 8.530.000 
10 9.960.000 
11 9.360.000 
12 10.830.000 
13 10.840.000 
14 12.370.000 
15 12.380.000 
16 14.000.000 

  Sumber : Kantor Operasional Jebres 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai 

tunai semakin lama masa asuransi maka semakin bertambah nilai tunainya. 
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Tabel 2.1 

Dana Kelangsungan Belajar Asuransi Beasiswa  

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta 

Uang Pertanggungan 10.000.000 

Jenjang Pendidikan Dana Kelangsungan Belajar 

TK 500.000 

SD 1.000.000 

SMP 2.000.000 

SMA 3.000.000 

PT 14.700.000 

Sumber: Kantor Operasional Jebres 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika jenjang 

pendidikan semakin tinggi maka pembayaran Dana Kelangsungan 

Belajarpun juga semakin tinggi. 

 

I. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres Surakarta 

Untuk menjamin terciptanya suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh 

suatu perusahaan, maka dibentuk suatu wadah yang menjamin kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya kegiatan ini, maka 

terbentuklah suatu struktur organisasi yang menggambarkan adanya koordinasi 

yang mendorong pengawasan dapat berjalan secara efektif. 

Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta, struktur 

organisasinya adalah berbentuk garis atau line organization, dengan ciri-ciri dari 

organisasi garis adalah organisasinya masih kecil. Jumlah karyawan sedikit dan 

pimpinan dengan karyawan saling kenal, karena AJB Bumiputera 1912 

merupakan perusahaan yang memproduksi jasa sehingga antara karyawan dan 

pimpinan saling berhubungan untuk mengetahui perkembangan organisasi dari 

perusahaan asuransi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

Surakarta. 
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Struktur organisasi AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

Surakarta terdiri dari Pemimpin Operasional (PO), Bagian SDM, Kasir, Produksi, 

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK), Bagian Pengelolaan Premi dan 

Pinjaman Polis, Supervisor dan Agen. 

Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta terdiri 

dari 9 Supervisor dan biasanya masing-masing supervisor memiliki 5 agen tetapi 

ada juga yang memiliki agen kurang dari 5. 
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Gambar 2.2 

Stuktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres Surakarta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kantor Operasional Jebres 
 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka daftar pegawai AJB 

Bumiputera  1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta adalah : 

 

Pemimpin Operasional 

Bagian SDM KUAK 

Kasir Produksi Pengelolaan Premi 
& Pinjaman Polis 

Supervisor Supervisor Supervisor 

Agen Agen 
 

Agen Agen Agen 

Agen 
debet 

Agen 
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Tabel 2.3 

Daftar Pegawai AJB Bumiputera 1912  

Kantor Operasional Jebres Surakarta  

Tahun 2006 

NO Nama Pegawai Jabatan 
1 Hj. Ai khoiriah Peminpin 

Operasional 
2 Joko Haryanto Bagian SDM 
3 Bambang 

Sulistyo 
Kepala Unit 
Admnistrasi dan 
Keuangan 

4 Tri Murtiningsih Kasir 
5 Sugino Produksi 
6 Daniel Yoga Pengelolaan 

premi dan 
pinjaman polis 

7 Harjono Supervisor 
8 Sri Budhy 

Raharjo 
Supervisor 

9 Yulia 
Wuryantini 

Supervisor 

10 Rochmad 
Supardi 

Supervisor 

11 Endang Irianti Supervisor 
12 Dra. Sri Lestari 

Rahayu 
Supervisor 

13 Nining Lestari Supervisor 
14 Enny Kusmayati 

S.SOS 
Supervisor 

15 Lutfi Arief 
Kurnia 

Supervisor 

16 Umi Wulandari Agen 
17 Ratnasari 

Wijaya 
Agen 

18 Anastasia Sutini Agen 
19 Ardhiati Agen 
20 Sri Rejeki Agen 
21 Supriyati Agen 
22 Hariyanti Agen 
23 Muhammad 

Hasanudin 
Agen 

24 Kustini Agen 
25 Yuni Astuti, SH Agen 
26 Noorveriyanti 

Y.S 
Agen 

NO Nama Pegawai Jabatan 
27 Erna 

Chrismardiyani 
Agen 

28 Siti Lestari Agen 
29 Ninawati Agen 
30 Bathy Wahyuni Agen 

31 Suharmi Agen 
32 Indarti Agen 
33 Ni Nyoman Ayu Agen 
34 Eni Nurt Kusnul Agen 
35 Sri Yamini 

Kaworo 
Agen 

36 Diah Aris 
Winarni 

Agen 

37 Rubiana Agen 
38 Ririn Susilowati Agen 
39 Sulton Nulman Agen 
40 Bambang Satrio Agen 
41 Sri Rejeki Agen 
42 Suyono Agen 
43 Tri Wuryanti Agen 
44 Sumarja BE Agen 
45 Diah Riyanti, SE Agen 
46 Is Indriyaty, SE Agen 
47 Nanik 

Prasetyowati 
Agen 

48 Sri Sutjiati Agen 
49 Nuryono Agen 
50 Siti Asiyah Agen 
51 Sri Suwarni Agen 
52 Maria 

Perhatianti 
Agen 

53 Indah Hariyani Agen 
54 Sarno Agen 
55 Tri Setyaningsih Agen 

56 Hariani Agen 

57 Indrawaty May 
Dewi 

Agen 
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Sumber : Kantor Operasional Jebres 

 

Tugas Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

Surakarta adalah: 

1. Pemimpin Operasional 

Tugas dari Pemimpin Operasional adalah: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Kantor Operasional Jebres. 

b. Memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia yaitu agen dan supervisor. 

c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan prosedur dan mekanisme kerja 

di kantor operasional. 

d. Memberikan pelayanan prima kepada pemegang polis, agen dan 

supervisor. 

e. Melaksanakan kegiatan kehumasan di Kantor Operasional. 

2. Bagian SDM 

Bagian SDM  Kantor Operasional Jebres mempunyai tugas : 

a. Membantu perekrutan agen yang dilakukan supervisor 

b. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada agen. 

3. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) 

Tugas Kepala Unit Adminstrasi dan Keuangan di AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres adalah: 

a. Membantu dan menyusun rencana kerja, rencana anggaran penerimaan 

serta  anggaran pengeluaran yaitu : 

1) Rencana organisasi, rencana produksi, rencana penerimaan premi dan 

rencana perkembangan porto folio. 

2) Rencana klaim dan rencana pinjaman polis 

3) Rencana biaya dan setoran ke Kantor Cabang 

4) Rencana pengadaan barang inventaris dan perlengkapan kantor 

5) Rencana pengadaan sarana prasarana operasional 

6) Menyusun program kerja kantor operasional. 
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b. Melaksanakan dan mengawasi mekanisme debet sistem dan 

implementasinya di Kantor Operasional yaitu : 

 

1) Membuat desain wilayah debet di Kantor Operasional 

2) Melaksanakan rapat produksi dan konservasi 

3) Menentukan kode  tagih agen debet dan supervisor masing-masing 

4) Mendistribusikan kuitansi premi sesuai wilayah debet di Kantor 

Operasional 

5) Melaksanakan tertib administrasi. 

c. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan di 

Kantor Operasional yaitu : 

1) Administrasi produksi dan provisi 

2) Administrasi kuitansi premi baik premi lanjutan maupun kuitansi 

titipan premi pertama 

3) Administrasi penagihan dan administrasi porto folio 

4) Administrasi keuangan 

5) Administrasi klaim, Pinjaman polis, perubahan polis dan pemulihan 

polis 

6) Administrasi sarana operasional 

7) Administrasi barang inventaris kantor 

8) Mengatur alokasi keuangan dan setoran ke Kantor Cabang 

9) Memproses input output aplikasi administrasi, khusus surat 

permintaan menggunakan Bumiputera in line ( Bil ) 

d. Melakukan kegiatan pelayanan baik kepada para pemegang polis maupun  

mitra kerja agen 

1) Memberikan informasi dan bantuan pelayanan kepada pemegang polis 

2) Memberikan bantuan pelayanan administrasi kepada agen debet dan 

supervisor dalam kelancaran  tugas dan hak-haknya 

3) Menyelesaikan keluhan keluhan pemegang polis 
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e.  Membina dan mengembangkan Sumber Daya Manusia,  menyajikan data 

dan informasi bisnis secara berkala ke Kantor Cabang ataupun Pemimpin 

Operasionalnya yaitu dengan cara : 

1) Mengembangkan ketrampilan pegawai dalam melakukan tugas 

administrasi dan keuangan. 

2) Membina dan mengembangkan budaya customer service 

3) Menyelenggarakan admnistrasi  personalia ( SDM ). 

f. Menyajikan data ke Pemimpin Operasional yaitu data : 

1) Penerimaan premi dan penerimaan diluar premi 

2) Klaim dan pinjaman polis beserta angsuran pinjaman polis 

3) Pengeluaran SUJ Produksi dan konservasi, Provisi dan Inkaso, Biaya 

produksi dan penagihan. 

g. Pelaporan ke Kantor Cabang  

Laporan yang perlu dilaporkan ke Kantor Cabang adalah 

1) Laporan produksi, laporan premi dan porto folio 

2) Laporan keuangan 

3) Laporan klaim dan pinjaman polis 

4) Laporan penggunaan sarana operasional 

4. Kasir 

Tugas Kasir AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta 

adalah: 

a. Membantu bagian produksi dan KUAK dan bertanggung jawab kepada 

KUAK. 

b. Mencatat setiap ada pembayaran premi. 

c. Menerima transaksi dan mengeluarkan transaksi 

d. Memasukkan transaksi ke dalam transaksi keuangan 

e. Mengurus administrasi utang piutang 

f. Melaporkan transaksi keuangan ke KUAK kemudian ke kantor cabang 

g. Mengurusi setoran pajak Kantor Operasional Jebres. 

5.  Bagian Produksi 
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Tugas Bagian Produksi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

Surakarta yaitu: 

a. Mengurusi rumah tangga perusahaan 

b. Meneliti SP (Surat Permohonan) dari anggota 

c. Meneliti kebenaran pengambilan dan perhitungan provisi 

d. Mengirimkan SP yang sudah lengkap ke Kantor Cabang 

e. Mencatat hasil perolehan produksi di buku produksi 

f. Jika polis sudah jadi maka bagian produksi memasukkan nomor polis 

kedalam buku produksi. 

6. Bagian pengelolaan premi dan pinjaman polis 

Bagian pengelolaan premi dan pinjaman polis bertugas : 

a. Memberikan pelayanan kepada para pemegang  polis dan agen. 

b. Membuat saleskid yang digunakan agen untuk memprospek calon 

anggota. 

c. Mengentry data SP (Surat Permohonan) ke dalam internet 

d. Bertanggung jawab kapada Kepala Unit Administrasi dan Keuangan 

(KUAK). 

e. Mengurus pinjaman polis 

7. Supervisor 

Supervisor di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta 

mempunyai tugas : 

a. Melakukan kegiatan segmentasi pasar dan klasifikasi prospek. 

b. Mengadakan hubungan kerja sama dengan kantor cabang maupun 

pusat. 

c. Melakukan perekrutan dan seleksi agen. 

d. Melakukan pelatihan terhadap agen. 

e. Melakukan distribusi prospek. 

f. Mengkoordinir kegiatan prospekting agen. 

g. Membantu menyelesaikan premi tertunda. 

h. Melakukan kegiatan prospekting sendiri. 

i. Memimpin pertemuan berkala maupun non berkala terhadap agen. 
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j. Melaksanakan administrasi operasional. 

8. Agen 

Tugas Agen di AJB Bumiputera 1912 adalah : 

a. Melakukan pelayanan dan pemasaran yang dipimpin supervisor. 

b. Melaksanakan kegiatan prospekting. 

c. Melaksanakan penagihan kepada agen apabila waktu pembayaran 

premi. 

d. Membuat laporan rencana hasil penagihan. 

e. Melaksanakan hubungan baik dengan pemegang polis. 

f. Melakukan kunjungan wawancara kepada para pemegang polis. 

g. Menyimpulkan fact finding. 

 

J.  Personalia AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

1. Jumlah Tenaga Kerja 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta 

mempunyai karyawan sebanyak 57 orang dengan 6 petugas dinas dalam 

dan 51 petugas dinas luar. Masing-masing mempunyai tugas tersendiri dan 

dituntut kerampilan, kecakapan, kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan. 

2. Tenaga Kerja 

Secara umum tenaga kerja di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres Surakarta di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu, 

tenaga kerja organik dan tenaga kerja non organik. Tenaga kerja organik 

adalah karyawan dengan gaji tetap atau disebut juga dengan petugas  dinas 

dalam. Dinas dalam terdiri dari pimpinan operasional, bagian SDM, kepala 

unit administrasi dan keuangan, bagian produksi, bagian pengelolaan 

premi dan pinjaman polis dan kasir . Sedangkan tenaga kerja non organik 

adalah karyawan terbanyak dalam perusahaan atau disebut juga petugas 

dinas luar. Dinas luar  terdiri dari supervisor dan agen. Agen terbagi 

menjadi dua yaitu agen debet dan agen produksi. Agen debet tugasnya 

adalah melakukan penagihan premi kepada anggota sedangkan agen 

produksi tugasnya mencari nasabah. Berikut akan diuraikan beberapa hal 
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yang berkenaan dengan agen sebagai karyawan terbanyak yang menopang 

kegiatan AJB Bumiputera 1912. 

a. Pelaksanaan kegiatan operasional agen : 

1) Menyusun data prospek 

2) Mengunjungi dan menjelaskan asuransi jiwa. 

3) Membantu pengisian surat permintaan yang akan dilakukan calon 

nasabah. 

4) Membuat perhitungan dan catatan produksi. 

Hak-hak agen : 

1) Provisi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 

agen yang dihitung berdasarkan suatu persentase tertentu, yaitu     

2, 5 % dari jangka waktu pertanggungan dan besarnya premi. 

2) Uang jalan yang diberikan tergantung besarnya pertanggungan 

(kontrak produksi) yang disepakati dan dibayarkan setiap bulan. 

3) Bonus produk tahunan diberikan apabila pembayaran premi yang 

dilakukan nasabah dengan cara tahunan agen akan mendapatkan 

bonus yang besarnya 5 % dari premi tahunan. 

4) Asuransi kecelakaan. 

Wewenang agen : 

1) menggunakan peralatan atau sarana yang disediakan perusahaan. 

2) Mengadakan seleksi awal terhadap pemegang polis. 

Kompensasi : 

Berdasarkan tipe dasar sistem pengupahan untuk petugas 

penjualan, maka AJB Bumiputera 1912 menggunakan sistem komisi 

langsung sehingga upah diberikan atas dasar penjualan yang dicapai 

sendiri dan diberikan uang ganti biaya perjalanan. 

b. Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Berdasarkan 

pada Tingkat Pendidikan. 

Pegawai AJB Bumiputera 1912 di Kantor Operasional Jebres 

tingkat pendidikan minimal SMA dan pendidikan tertinggi Sarjana. 

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pegawai AJB Bumiputera 
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1912 dapat bekerja dengan profesional sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

Tingkat pendidikan pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres dapat dilihat dengan tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 

Tingkat Pendidikan Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres 

Tingkat Pendidikan Jabatan 

SMA D3 Sarjana 

Dinas dalam - 2 4 

Supervisor 4 1 4 

Agen 30 4 8 

Jumlah 34 7 16 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan terbanyak pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres adalah SMA dengan jumlah 34 pegawai. Namun jumlah pegawai 

dengan tingkat pendidikan Sarjana juga banyak dengan jumlah 16 pegawai 

dan jumlah tingkat pendidikan paling sedikit yaitu tingkat pendidikan 

Diploma dengan jumlah 7 pegawai. 

c. Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

mayoritas adalah perempuan sehingga jumlah pegawai laki-laki sedikit. 

Jumlah pegawai perempuan terbanyak adalah pada bagian agen.  

Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat dengan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 

Jumlah Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Jenis Kelamin Jumlah 

Perempuan 42 

Laki-laki 15 

jumlah 57 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perbandingan antara jumlah pegawai perempuan dan laki-laki 

perbedaannya sangat signifikan. Dengan jumlah pegawai AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres yang keseluruhan berjumlah 57 hanya 

terdapat 15 Pegawai Laki-laki dan 42 pegawai perempuan. 

d. Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Berdasarkan 

Usia 

Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres sebagian besar 

pegawainya berusia 31-40 tahun. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.3 

Pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

 Berdasarkan Usia 

Jabatan 
Usia (Th) 

Dinas dalam Supervisor Agen 

20-30 1 1 8 

31-40 2 4 22 

41-50 3 4 7 

50 keatas - - 5 

Jumlah 6 9 42 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa usia pegawai 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres dengan usia paling 

banyak yaitu usia antara 31-40 th, Pegawai yang berusia 20-30 th 
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berjumlah 8, pegawai yang berusia 41-50 th berjumlah 7 serta jumlah 

pegawai dengan usia 50 th keatas hanya terdapat 5 orang pegawai. Jadi 

sebagian besar pegawai AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

adalah pegawai dengan usia produktif untuk bekerja. 

 

3. Sistem penerimaan karyawan di AJB Bumiputera 1912 

Adapun sistem penerimaan karyawan di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres Surakarta adalah : 

a. Penerimaan untuk petugas dinas luar yaitu melalui informasi dari AJB 

Bumiputera 1912 bahwa ada perekrutan karyawan menjadi agen 

sehingga calon karyawan akan diseleksi dan akan diadakan training 

jika diterima. 

b. Penerimaan untuk petugas dinas dalam yaitu diambil dari tenaga kerja 

yang berkualitas dan komitmen dengan pekerjaannya. Biasanya agen 

yang mempunyai dedikasi kerja yang tinggi akan diangkat menjadi 

petugas dinas dalam. 

4. Jam kerja, hari kerja dan cuti 

Untuk memenuhi pelayanan kepada anggota AJB Bumiputera 1912 

dan untuk mendapatkan polis sebanyak mungkin, maka AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta menetapkan hari kerja sebanyak 

lima hari dalam satu minggu kecuali hari-hari besar nasional dan untuk 

akhir bulan, perusahaan mengambil keputusan bahwa hari sabtu masuk. 

Jam kerja karyawan di perusahaan ini dimulai jam 07.30 WIB sampai jam 

16.30 WIB, dengan waktu istirahat jam 12.00 WIB sampai jam           

13.00 WIB. 

Cuti yang diberikan oleh perusahaan antara lain: 

a. Cuti Tahunan 

 Cuti tahunan diambil dengan 12 bulan kerja dengan mendapatkan 

cuti 12 hari. 

b. Cuti Sakit 
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 Apabila karyawan AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres Surakarta sakit, maka gaji setiap bulannya masih tetap 

diberikan tetapi uang makan akan dipotong oleh perusahaan. 

c. Cuti Melahirkan 

 Cuti melahirkan akan diberikan dengan ketentuan sampai 3 bulan 

dan gaji tetap diberikan. 

5. Fasilitas dan jaminan sosial 

Sebagai kompensasi dari hasil kerja karyawan maka perusahaan 

memberikan fasilitas dan jaminan sosial bagi karyawannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan karyawan, yaitu perusahaan memberikan 

fasilitas berupa uang pengobatan bagi karyawan apabila mengalami sakit 

dan uang pengobatan yang telah dikeluarkan karyawan akan diganti 

seluruhnya oleh perusahaan sedangkan jaminan sosial yang diberikan 

perusahaan adalah tunjangan hari tua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xi 
 

xi 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres sebenarnya terdapat 

berbagai macam klaim.  Pengurusan klaim tersebut pada dasarnya sama. 

Dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai pengurusan klaim asuransi 

beasiswa di AJB Bumiputera 1912  Kantor Operasional Jebres dan hambatan yang 

dihadapi dalam pengurusan klaim asuransi beasiswa. 

A. Pengurusan Klaim 

 Menurut Ai Khoiriah Pimpinan Operasional AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres mengemukakan tentang pengurusan klaim asuransi 

beasiswa : “Dalam pengurusan klaim asuransi beasiswa meliputi 5 jenis klaim 

yaitu klaim penebusan, klaim meninggal dunia, klaim habis kontrak, klaim Dana 

Kelangsungan Belajar (DKB) dan Klaim Pinjaman Polis”. 

(sumber : wawancara, 20 Februari 2007) 

1. Persyaratan dalam Pengurusan Klaim 

a. Klaim Penebusan 

Menurut Daniel Yoga Bagian Pengelolaan Premi dan Pinjaman Polis 

klaim penebusan: 

 “Klaim penebusan terjadi apabila tertanggung menghentikan 
asuransinya sebelum masa asuransi berakhir atau sebelum habis 
kontrak. Jadi tertanggung menyelesaikan kewajibannya lebih awal 
dan begitu pula akan mendapatkan haknya lebih awal. Klaim 
penebusan ini akan diberikan tidak penuh dan tidak sesuai dengan 
perjanjian awal dan polis ini dapat ditebus apabila polis sudah 
mempunyai nilai tunai”. 

 (sumber : wawancara, 20 Februari 2007) 
 

 Menurut Daniel Yoga Bagian Pengelolaan Premi dan Pinjaman 

Polis, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang polis saat 

mengajukan klaim penebusan sebagai berikut : 

1) Polis asli 

2) Copy polis rangkap 4 

3) Kuitansi asli 
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4) Copy kuitansi terakhir 

5) Copy bukti identitas yang masih berlaku 

6) Blangko permohonan penebusan. 

(sumber : wawancara 20 Februari 2007) 

b. Klaim Meninggal Dunia 

Menurut Sugino, Bagian Produksi mengemukakan klaim 

meninggal dunia adalah “Klaim meninggal dunia terjadi jika 

tertanggung yang tercantum pada polis meninggal dunia dan polisnya 

dalam keadaan berlaku (inforce). Klaim meninggal dunia berupa 

pemberian santunan dan diberikan kepada ahli waris atau yang 

ditunjuk”. 

(sumber : wawancara, 20 Februari 2007) 

 Menurut Sugino Bagian Produksi, persyaratan dalam 

pengurusan klaim meninggal dunia adalah : 

1) Meninggal  Dunia di Rumah 

Tertanggung meninggal dunia di rumah maka syarat-

syaratnya adalah : 

a) Polis asli 

b) Copy polis rangkap 4 

c) Copy kuitansi terakhir 

d) Copy bukti identitas yang masih berlaku ( tertanggung dan 

ahli waris atau yang ditunjuk) 

e) Kuitansi terakhir asli 

f) Akte/ keterangan meninggal dunia dari kelurahan dan di 

sahkan Camat 

g) Surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa ahli 

waris berkenan atau memperbolehkan untuk mengotopsi 

tertanggung yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan jika ada 

keraguan dalam penyelidikan dan jalan satu-satunya adalah 

melakukan otopsi 

(sumber : wawancara, 20 Februari 2007) 
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2) Meninggal dunia akibat kecelakaan  

Meninggal dunia akibat kecelakaan maka ahli waris atau 

yang ditunjuk pada saat mengajukan klaim harus mengajukan 

persyaratan : 

a) Polis asli 

b) Copy polis rangkap 4 

c) Copy kuitansi terakhir  

d) Kuitansi terakhir asli 

e) Copy bukti identitas yang masih berlaku ( tertanggung dan 

ahli waris atau yang ditunjuk) 

f) Surat keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa 

tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan 

g) Surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa 

ahli waris berkenan atau memperbolehkan untuk 

mengotopsi tertanggung yang meninggal dunia. Hal ini 

dilakukan jika ada keraguan dalam penyelidikan dan jalan 

satu-satunya adalah melakukan otopsi. 

  (sumber : wawancara, 20 Februari 2007) 

3) Meninggal dunia di rumah sakit 

Meninggal dunia di rumah sakit maka ahli waris atau yang 

ditunjuk pada saat mengajukan klaim harus mengajukan persyaratan 

sebagai berikut : 

a) Polis asli 

b) Copy polis rangkap 4 

c) Copy kuitansi terakhir 

d) Copy bukti identitas yamg masih berlaku ( tertanggung dan 

ahli waris atau yang ditunjuk) 

e) Kuitansi terakhir asli 

f) Surat keterangan perawatan dari rumah sakit yang 

menyatakan bahwa tertanggung meninggal dunia dirumah 

sakit karena sakit 
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g) Surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa 

ahli waris berkenan atau memperbolehkan untuk 

mengotopsi tertanggung yang meninggal dunia. Hal ini 

dilakukan jika ada keraguan dalam penyelidikan dan jalan 

satu-satunya adalah melakukan otopsi. 

(sumber : wawancara, 20 Februari 2007) 

c. Klaim Habis Kontrak 

Menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan 

Keuangan klaim habis kontrak adalah “Klaim habis kontrak terjadi jika 

jangka perjanjian asuransi sudah berakhir dan polisnya dalam keadaan 

berlaku (inforce)”. 

 (sumber : wawancara, 21 Februari 2007) 

Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan 

mengemukakan syarat-syarat yang diajukan pemegang polis pada saat 

pengurusan klaim habis kontrak : 

1) Polis asli 

2) Kuitansi asli terakhir 

3) Copy polis rangkap 4 

4) Copy kuitansi terakhir rangkap 4 

5) Copy bukti identitas yang masih berlaku rangkap 4 

(sumber : wawancara, 21 Februari 2007) 

d. Klaim Dana Kelangsungan Belajar  

 Mengenai klaim Dana Kelangsungan Belajar Bambang Sulistyo 

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan mengemukakan klaim Dana 

Kelangsungan Belajar adalah “AJB Bumiputera  1912 Kantor 

Operasional Jebres mempunyai hak untuk memberikan Dana 

Kelangsungan Belajar kepada putera-puteri pemegang polis sesuai 

dengan jenjang pendidikannya”. 

 ( sumber : wawancara, 21 Februari 2007) 

 Menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan 

Keuangan mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
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pemegang polis pada saat mengajukan klaim Dana Kelangsungan 

Belajar sebagai berikut : 

1. Polis asli / polis pengganti. 

2. Kuitansi pembayaran premi terakhir. 

3. Bukti identitas diri 

(sumber : wawancara, 21 Februari 2007) 

e. Klaim Pinjaman Polis 

Menurut Sugino, Bagian Produksi mengemukakan klaim 

pinjaman polis adalah “Jika polis sudah mempunyai nilai tunai maka 

polis tersebut dapat dipinjam.  Besarnya pinjaman maksimum 60 % dari 

nilai tunai polis yang dijadikan jaminan dengan dikenakan bunga pada 

tingkat bunga yang wajar”. 

(sumber : wawancara 21 Februari 2007) 

Sugino Bagian Produksi mengemukakan syarat-syarat yang 

diajukan pemegang polis pada saat pengurusan klaim pinjaman polis 

sebagai berikut : 

1) Polis asli 

2) Copy polis rangkap 4 

3) Copy kuitansi terakhir 

4) Copy bukti identitas yang masih berlaku 

(sumber : wawancara, 21 Februari 2007) 

2. Perkecualian dalam Pembayaran Klaim 

Menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan 

Keuangan mengemukakan perkecualian dalam pembayaran klaim adalah 

“Perkecualian dalam pembayaran klaim artinya AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres tidak akan membayar klaim sesuai dengan 

perjanjian awal”. 

(sumber : wawancara, 22 Februari 2007) 

Perkecualian pembayaran klaim menurut Bambang Sulistyo 

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan sebagai berikut :  
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a. Badan akan membayar nilai tunai kepada yang ditunjuk jika 

asuransinya sudah mempunyai nilai tunai dan tertanggung 

meninggal dunia akibat : 

1) Bunuh diri dalam jangka waktu dua tahun sejak mulai 

asuransi 

2) Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh tertanggung 

3) Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dan 

tertanggung  bertindak selaku pilot atau awak serta tidak 

membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan 

4) Badan akan membayar santunan 50% dari uang 

pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia akibat 

penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, 

huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror. 

b. Badan bebas dari kewajiban untuk membayar santunan dan apapun 

juga kapada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia akibat 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar 

atau keterlibatan oleh salah satu dari orang lain yang 

berkepentingan terhadap polis (pemegang polis/ yang ditunjuk). 

(sumber : wawancara, 22 Februari 2007) 

3. Pengurusan Klaim Asuransi Beasiswa di Kantor Operasional Jebres 

Surakarta 

a. Pengurusan Klaim Penebusan 

Pengurusan klaim penebusan di AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres yaitu dengan langkah-langkah : 

1) Pemberitahuan dari pemegang polis 

Menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan 

Keuangan mengemukakan tentang pemberitahuan yang harus 

dilakukan oleh pemegang polis saat mengurus klaim penebusan 

adalah  

“Langkah pertama dari pengurusan klaim penebusan yaitu 
pemberitahuan dari pemegang polis kepada AJB Bumiputera 1912 
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Kantor Operasional Jebres bahwa pemegang polis menghendaki 
penebusan polis. Pemegang polis juga dapat melakukan 
pemberitahuan tanpa harus datang ke AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Operasional Jebres melainkan melalui agen sehingga klaim akan 
diselesaikan  agen”. 

  (sumber : wawancara, 26 Maret 2007) 
 

Mengenai pemberitahuan klaim maka pendapat yang 

dikemukakan di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Joko 

Haryanto bagian SDM sebagai berikut : “Apabila pemegang polis 

ingin memberitahukan pengurusan klaim maka pemegang polis 

dapat langsung ke AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

maupun melalui agen selaku mitra kerja AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres”. 

(Sumber: wawancara, 26 Maret  2007) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jika 

pemegang polis ingin mengurus klaim penebusan maka bisa melalui 

agen selaku mitra kerja AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres tetapi dalam pengambilan pembayaran klaim maka pemegang 

polis yang mengambil sendiri pembayaran klaim tersebut. 

Setelah pemberitahuan dilakukan maka AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres akan meminta syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pemegang polis untuk mengajukan klaim 

penebusan. Jika semua syarat-syarat sudah dipenuhi oleh pemegang 

polis maka pemegang polis menunggu klaim diproses terlebih 

dahulu. 

Menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan 

Keuangan mengemukakan sebagai berikut : 

“Untuk mengajukan klaim penebusan maka pemegang polis 

wajib melengkapi syarat-syarat pengajuan klaim yang telah 

ditetapkan AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres agar 

klaim segera diproses”. 

(Sumber : wawancara, 26 Maret 2007) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xviii 
 

xviii 
 

Mengenai pendapat di atas maka sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Tri Murtiningsih Kasir AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres sebagai berikut: 

“Pemegang polis wajib memenuhi semua persyaratan yang telah 
ditetapkan AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 
pada saat pengurusan klaim penebusan dan mengisi blangko 
permohonan penebusan. Blangko permohonan penebusan dapat 
diperoleh di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres. 
(sumber : wawancara, 26 Maret 2007) 
 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

setelah semua syarat-syarat dipenuhi oleh pemegang polis dan 

pemegang polis sudah mengisi blangko permohonan penebusan 

maka pengurusan klaim akan diteruskan pada tahap selanjutnya. 

2) Pemeriksaan syarat-syarat yang diajukan pemegang polis 

Semua syarat-syarat yang diajukan pemegang polis maka 

akan diperiksa kelengkapan dan keabsahannya dan AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres akan memeriksa kepersertaan dari 

pemegang polis. 

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Daniel 

Yoga Bagian Pengelolaan Premi dan Pinjaman Polis sebagai berikut: 

 “Dalam proses pengurusan klaim penebusan asuransi 
beasiswa, AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional  Jebres 
akan memeriksa apakah pemegang polis benar-benar menjadi 
anggota AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 
dengan memeriksa keabsahan dari polis dan syarat-syarat lain. 
(sumber : wawancara, 26 Maret 2007) 

 
Mengenai hal tersebut, dikemukakan oleh Bambang 

Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) : 

”Agar memperoleh hak dalam mengajukan klaim yaitu 

berupa pembayaran klaim  maka akan diperiksa terlebih dahulu 

apakah pemegang polis benar-benar menjadi anggota dari AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres dengan menunjukkan 

polis asli”. 

   (sumber : wawancara, 27 Maret 2007) 
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 Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa untuk mendapatkan pembayaran klaim yaitu berupa nilai 

tunai maka pemegang polis harus melihat terlebih dahulu apakah 

pemegang polis benar-benar ikut dalam kepersertaan asuransi 

beasiswa yaitu dengan menunjukkan polis asli. 

Syarat-syarat yang diajukan pemegang polis layak atau 

sudah sesuai dengan fakta yang ada maka langsung dilanjutkan pada 

penghitungan besarnya nilai tunai. 

3) Penghitungan Besarnya Nilai Tunai 

Untuk mengajukan klaim penebusan maka polis harus 

sudah mempunyai nilai tunai karena jika polis belum mempunyai 

nilai tunai maka klaim tersebut akan ditolak dan jika klaim tersebut 

ditolak maka AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 

mengirimkan surat penolakan kepada pemegang polis. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bambang Sulistyo 

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) sebagai berikut : 

“Syarat mengajukan klaim penebusan yaitu polis sudah 

mempunyai nilai tunai, apabila polis belum mempunyai nilai tunai 

maka klaim penebusan tersebut akan ditolak AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres” 

( sumber : wawancara , 27 Maret 2007) 

Setelah polis diketahui mempunyai nilai tunai maka 

dilakukan penghitungan besarnya nilai tunai. Mengenai 

penghitungan besarnya nilai tunai, hal ini dikemukakan oleh Sugino 

Bagian produksi sebagai berikut : 

“Pemegang polis dapat memperoleh hak klaim penebusan yaitu 
berupa pembayaran klaim maka AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Operasional Jebres perlu melakukan penetapan manfaat yaitu 
menghitung besarnya nilai tunai berdasarkan lama keikutsertaan 
asuransi beasiswa yang dapat dihitung dari mulai asuransi sampai 
pembayaran akhir pemegang polis”. 
( sumber : wawancara, 27 Maret 2007) 
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Setelah melakukan penghitungan nilai tunai yang berhak 

diterima pemegang polis maka AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres akan mencetak lembar perhitungan klaim 

asuransi beasiswa yang akan dimintakan pengesahan kepada 

Pimpinan Operasional AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres. Proses pengurusan klaim diteruskan pada tahap selanjutnya. 

4) Pengajuan semua kelengkapan dan syarat-syarat dari pemegang polis 

ke  Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 

Syarat-syarat yang sudah diperiksa serta nilai tunai yang 

sudah dihitung AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

diajukan ke Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912. Jika Kantor 

Cabang menyetujui syarat-syarat yang sudah diajukan maka 

selanjutnya ditetapkan dalam lembar persetujuan klaim yang berarti 

bahwa klaim tersebut sudah disetujui. 

5) Pembayaran klaim pada pemegang polis 

Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 sudah menyetujui 

klaim penebusan tersebut, maka AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres akan membuat kuitansi pembayaran yang 

jumlahnya menunjukkan besarnya hak yang diterima oleh pemegang 

polis. Petugas dalam pembuatan kuitansi ini harus memperhatikan 

bahwa jumlah terbilang dalam perhitungan hak pemegang polis 

harus sama dengan jumlah terbilang dalam kuitansi. 

Setelah syarat-syarat dipenuhi beserta blangko permohonan 

penebusan, perhitungan nilai tunai, persetujuan klaim serta kuitansi 

diserahkan ke bagian administrasi klaim atau kasir dan selanjutnya 

dilakukan pembayaran klaim penebusan kepada pemegang polis. 

Pembayaran klaim untuk klaim penebusan pada asuransi 

beasiswa akan dibayarkan dalam jangka 30 hari setelah pengajuan 

klaim dan pengambilan pembayaran klaim harus dilakukan oleh 

pemegang polis sendiri. 
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bambang 

Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan 

“Pembayaran klaim penebusan akan dibayarkan AJB 
Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres kepada pemegang 
polis dalam waktu 30 hari sejak pemegang polis mengajukan 
klaim penebusan dan pengambilan pembayaran klaim tersebut 
harus dilakukan sendiri oleh pemegang polis dengan membawa 
bukti identitas diri yang masih berlaku”. 

    (Sumber : wawancara, 27 Maret 2007) 
 

b. Pengurusan Klaim Meninggal Dunia 

Klaim meninggal dunia pengurusannya lebih lama daripada 

pengurusan klaim penebusan, karena dalam klaim meninggal dunia 

akan diadakan penyelidikan tentang kebenaran klaim tersebut. Klaim 

meninggal dunia ada tiga yaitu meninggal dunia di rumah, 

meninggal dunia akibat kecelakaan dan meninggal dunia di rumah 

sakit. Dari ketiga jenis klaim tersebut yang membedakan hanyalah 

syaratnya.  

Meninggal dunia di rumah maka ahli wais atau yang 

ditunjuk menyiapkan surat keterangan meninggal dunia dari 

kelurahan dan disahkan Camat , meninggal dunia akibat kecelakaan 

maka yang harus disiapkan adalah surat keterangan dari Kepolisian 

yang menyatakan bahwa tertanggung meninggal dunia akibat 

kecelakaan serta meninggal dunia di rumah sakit maka yang harus 

disiapkan adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan 

bahwa pemegang polis meninggal karena sakit. 

 Langkah-langkah dalam pengurusan klaim meninggal 

dunia adalah sebagai berikut : 

1) Pemberitahuan dari  ahli waris atau yang ditunjuk 

Pemberitahuan dalam pengurusan klaim meninggal dunia 

dikemukakan oleh Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan 

Keuangan (KUAK) : 
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“Pemberitahuan dari ahli waris atau yang ditunjuk ini sama 
dengan pemberitahuan dari klaim penebusan yaitu ahli waris 
memberitahukan kepada AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Operasional Jebres bahwa tertanggung meninggal dunia dan oleh 
AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres ahli waris akan 
diberitahukan syarat-syarat untuk mengajukan klaim meninggal 
dunia dan untuk mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan”.  

                        ( sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 
Setelah semua syarat-syarat dipenuhi oleh ahli waris atau yang 

ditunjuk maka pengurusan klaim akan diteruskan pada tahap yang 

selanjutnya. 

2) Pemeriksaan syarat-syarat yang diajukan ahli waris  atau yang 

ditunjuk 

 Setelah syarat-syarat dipenuhi oleh ahli waris, maka AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan memeriksa 

kelengkapan dari syarat-syarat tersebut yaitu melalui check list 

berkas pengajuan klaim meninggal dunia. Dengan chek list ini, 

maka syarat-syarat yang diajukan oleh ahli waris benar-benar dapat 

diketahui dengan pasti kelengkapan syarat-syarat tersebut. 

 Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bambang 

Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) : 

“Syarat-syarat yang telah diajukan ahli waris maka akan diperiksa 

kelengkapannya melalui chek list berkas pengajuan klaim 

meninggal dunia sehingga akan diketahui syarat mana yang belum 

lengkap”. 

           ( sumber : wawancara, 28 Maret  2007) 

 Setelah syarat-syarat diperiksa maka selanjutnya dilakukan 

penyelidikan. 

3) Penyelidikan klaim meninggal dunia 

Mengenai penyelidikan klaim meninggal dunia, 

dikemukakan oleh Daniel Yoga Pengelolaan Premi dan 

Pinjaman Polis sebagai berikut  

“Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah 
tertanggung meninggal dunia karena tidak ada unsur rekayasa 
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atau kecurangan dari orang lain untuk mendapatkan pembayaran 
klaim berupa santunan dari AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Operasional Jebres. Oleh karena itu, AJB Bumiputera 1912 
melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti atau fakta 
yang menunjukkan bahwa tertanggung meninggal bukan karena 
bunuh diri atau unsur kesengajaan yang lain”. 
( sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bambang Sulistyo 

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) : 

“Penyelidikan dalam pengurusan klaim dimaksudkan untuk 

mencari bukti bahwa meninggalnya jiwa tertanggung bukan 

karena rekayasa, misalnya rekayasa mengenai umur tertanggung 

pada saat asuransi”. 

     (Sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penyelidikan klaim meninggal dunia adalah 

untuk mendapatkan fakta bahwa tertanggung meninggal dunia 

bukan karena unsur rekayasa. 

 Penyelidikan yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres adalah dengan melakukan 

penyelidikan melalui cek lapangan atau investigasi. Hal tersebut 

dikemukakan Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan 

Keuangan dengan cara sebagai berikut : 

a) Meninggal dunia di rumah 

(1) AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 

melakukan pengecekan kepada Lurah dan Camat 

memastikan bahwa akte atau surat keterangan meninggal 

dunia  yang diajukan ahli waris atau yang ditunjuk 

tersebut benar. 

(2) AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 

melakukan tanya jawab langsung kepada keluarga 

tertanggung mengenai riwayat kematian tertanggung 

melalui surat pernyataan klaim meninggal dunia dan diberi 
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materai agar surat pernyataan klaim tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

(3) Sebelum masuk menjadi anggota dari AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres ada surat perjanjian yang 

menyatakan apabila tertanggung meninggal dunia maka 

akan dilakukan otopsi oleh pihak yang berwajib saat 

diperlukan, apabila keluarga menandatangani berarti surat 

perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. 

b) Meninggal Dunia di Rumah Sakit 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 

mendatangi rumah sakit tempat tertanggung meninggal dunia 

dan mencari fakta apakah surat keterangan dari dokter atau 

rumah sakit tersebut benar. Proses tanya jawab kepada keluarga 

tetap dilaksanakan dan jika sudah ada kesepakatan untuk 

melakukan otopsi apabila diperlukan maka pengurusan klaim 

akan diteruskan. 

c) Meninggal dunia akibat kecelakaan 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 

memastikan kebenaran bahwa surat keterangan dari Kepolisian 

yang menyatakan tertanggung meninggal dunia akibat 

kecelakaan itu benar dengan datang ke kantor Kepolisian sesuai 

dalam surat keterangan. Proses tanya jawab kepada keluarga 

tetap dilaksanakan dan jika sudah ada kesepakatan untuk 

melakukan otopsi apabila diperlukan maka pengurusan klaim 

akan diteruskan. 

(sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 

Pengurusan klaim meninggal dunia memang memerlukan 

waktu yang lebih lama daripada pengurusan klaim lainnya 

karena tergantung dari hasil penyelidikan.  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Daniel Yoga 

Pengelolan Premi dan Pinjaman Polis sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xxv 
 

xxv 
 

“Pada saat pengurusan klaim meninggal dunia dan semua 
pihak dapat bekerja sama dengan baik, maka proses 
pengurusan klaim meninggal dunia  akan berjalan dengan 
mudah. Dari semua jenis klaim, klaim meninggal dunia 
memang pengurusannya memerlukan waktu yang lebih 
lama daripada pengurusan klaim lainnya. Hal ini 
dikarenakan  dalam pengurusan klaim  meninggal  dunia 
sangat tergantung dari hasil penyelidikan klaim yang 
bersangkutan. Jadi jika dalam proses penyelidikan semua 
pihak tidak ada yang menghambat maka pembayaran klaim 
pun akan cepat dilaksanakan”. 
(sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 
 
Semua data-data yang diperlukan  AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres dalam penyelidikan sudah didapatkan 

sesuai dengan ketentuan, maka AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres akan membuat laporan penyelidikan klaim 

meninggal dunia yang akan diajukan ke Kantor Cabang AJB 

Bumiputera 1912. 

 Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bambang 

Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) : 

“Jika semua data hasil penyelidikan sudah didapat oleh 
AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres maka 
hasil penyelidikan ini akan dibuat dalam laporan 
penyelidikan yang akan diajukan ke Kantor Cabang AJB 
Bumiputera 1912 dan Kantor Cabang AJB Bumiputera 
1912 yang akan menentukan apakah pengajuan klaim 
meninggal akan diterima atau justru ditolak”. 

      (Sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 

4)  Pembayaran atau Penolakan Klaim 

Setelah diajukan ke Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 

maka akan diputuskan apakah pengajuan klaim tersebut akan 

ditolak atau disetujui 

a) Pembayaran pengurusan  klaim meninggal dunia 

Laporan penyelidikan yang diajukan AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres akan ditindak lanjuti oleh 

Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 dengan membuat laporan 

penyelidikan kembali. Laporan penyelidikan dari Kantor 
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Cabang AJB Bumiputera 1912 inilah yang akan menentukan 

pembayaran klaim atau justru sebaliknya. 

Jika penyelidikan  berjalan dengan baik dan Kantor 

Cabang AJB Bumiputera 1912 menyetujui terhadap pengajuan 

klaim meninggal dunia tersebut dan proses penyelidikan 

menunjukkan bahwa tidak ada hal-hal yang meragukan maka 

akan menarik suatu draft untuk melakukan pembayaran klaim 

meninggal dunia dan tempat untuk melakukan pembayaran 

klaim adalah di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bambang 

Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) : 

“Jika dalam proses penyelidikan tidak ditemukan suatu 
rekayasa dan Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 sudah 
menyetujui pengajuan klaim meninggal dunia, maka AJB 
Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 
melakukan pembayaran klaim meninggal dunia tersebut”. 

    (Sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 

Mengenai pembayaran klaim akan dikemukakan oleh Tri 

Murtiningsih, Kasir AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 

Jebres : 

“Pengambilan pembayaran klaim dilakukan oleh ahli waris 
atau yang ditunjuk dengan membawa bukti identitas diri 
yang masih berlaku dan jumlah pembayaran klaim 
meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional 
Jebres”. 

   (sumber : wawancara, 28 Maret 2007) 

b) Penolakan pengurusan klaim meninggal dunia 

Mengenai penolakan pengurusan klaim meninggal dunia 

dikemukakan oleh Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi 

dan Keuangan (KUAK) : 

“Penolakan terjadi karena bukti atau fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa adanya suatu rekayasa. Misalnya 
tertanggung sebelum menjadi anggota sudah mengidap 
suatu penyakit tertentu, berarti ini menunjukkan bahwa 
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tertanggung sudah melakukan penipuan atau rekayasa 
kepada AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres. 
Hal ini  dapat diketahui dari surat keterangan dari dokter 
tentang riwayat penyakit dari tertangggung sebelum 
meninggal dunia”. 
Penolakan pembayaran klaim maka AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres akan mengirimkan surat penolakan 

klaim kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Sebenarnya selama  

penyelidikan berjalan dengan baik dan tidak ditemui adanya 

rekayasa maka pembayaran klaim meninggal dunia pasti 

diberikan. 

c. Pengurusan Klaim Habis Kontrak Asuransi Beasiswa 

Klaim habis kontrak adalah jika anggota telah memenuhi 

tanggung jawabnya untuk membayar premi sampai masa 

asuransi berakhir atau asuransi telah habis kontrak. 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 

memenuhi hak pemegang polis dengan cepat ketika pemegang 

polis mengajukan klaim habis kontrak dan semua syarat-syarat 

sudah dipenuhi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan :  

“AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres harus 
memenuhi hak anggota dengan melakukan pembayaran 
klaim habis kontrak. Pengurusan klaim habis kontrak 
sangat mudah yaitu jika anggota sudah memenuhi semua 
persyaratan yang ditetapkan AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Operasional Jebres dan setelah syarat-syarat diperiksa, 
maka saat itu juga klaim akan dibayar sesuai dengan 
ketentuan perjanjian dalam polis. Jadi ketika anggota 
mengajukan klaim, maka klaim habis kontrak akan dibayar 
sekaligus”. 
(sumber : wawancara, 29 Maret 2007) 
 
Proses pengurusan klaim habis kontrak tidak seperti 

pengurusan klaim meninggal dunia. Pada klaim habis kontrak, 

AJB Bumiputera 1912 harus segera memberikan haknya kepada 

anggota karena anggota sudah memenuhi tanggung jawabnya 
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dengan baik. Dengan memberikan pembayaran klaim yang cepat 

maka hal ini dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Daniel Yoga 

Pengelolaan Premi dan Pinjaman Polis : 

“AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres harus 
memberikan haknya dengan segera kepada anggota, ketika 
anggota sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik 
karena dengan pelayanan yang baik kepada anggota akan 
meningkatkan  citra perusahaan”. 
  (Sumber : wawancara, 29 Maret 2007) 
Pembayaran klaim habis kontrak langsung dibayarkan 

pada saat pemegang polis mengajukan klaim. Jadi pemegang 

polis tidak menunggu proses yang lama untuk menerima 

pembayaran klaim sesuai dengan dengan perjanjian awal. 

d. Pengurusan Klaim Dana Kelangsungan Belajar (DKB) Asuransi 

Beasiswa 

Mengenai pengurusan klaim Dana Kelangsungan Belajar 

(DKB) Bambang Sulistyo mengemukakan sebagai berikut : 

 “Pengurusan klaim Dana Kelangsungan Belajar (DKB) 
pengurusannya juga mudah seperti pengurusan klaim habis 
kontrak. Ketika anak masuk TK maka pemegang polis 
mengajukan syarat-syarat untuk klaim Dana Kelangsungan 
Belajar dan pembayaran klaim Dana Kelangsungan Belajar 
(DKB) akan diberikan secara bertahap. Jadi ketika anak 
masuk SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi maka 
pemegang polis harus mengajukan syarat-syarat klaim Dana 
Kelangsungan Belajar kembali”. 
( sumber : wawancara, 29 Maret 2007) 

Setelah syarat-syarat diajukan dan sudah diperiksa maka 

pembayaran klaim dilakukan secara sekaligus dan Dana 

Kelangsungan Belajar akan diberikan sesuai dengan jenjang 

pendidikan putera-puteri pemegang polis pada saat mengajukan 

klaim. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bambang 

Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK): 
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 “Pengurusan klaim Dana kelangsungan Belajar  prosesnya 
sangat mudah yaitu jika syarat-syarat sudah dipenuhi oleh 
pemegang polis, maka Dana Kelangsungan Belajar akan 
langsung diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan 
putera-puteri pemegang polis”. 

  ( sumber :wawancara, 30 Maret 2007) 
 Pada waktu pengambilan pembayaran klaim, pemegang 

polis harus membawa bukti identits diri yang masih berlaku. Hal 

ini dilakukan agar pembayaran klaim benar-benar pada orang 

yang tepat. 

e.  Pengurusan Klaim Pinjaman Polis 

 Pengurusan klaim pinjaman polis  pada dasarnya sama 

dengan pengurusan klaim lainnya, namun dalam pengurusan klaim  

pinjaman polis yang membedakan adalah pada penentuan pinjaman 

polis sesuai dengan nilai tunai dalam polis. 

1. Pengajuan syarat-syarat polis 

Pemegang polis mengajukan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres. 

2. Pemeriksaan nilai tunai polis 

Setelah syarat-syarat diajukan oleh pemegang polis maka 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan 

memfokuskan pada pemeriksaan polis. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Unit 

Administrasi dan  Keuangan (KUAK) : 

“Dalam pengurusan klaim pinjaman polis maka AJB 
Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres yang pertama kali 
dilakukan adalah memeriksa semua kelengkapan persyaratan 
yang diajukan pemegang polis, setelah itu yang diperhatikan 
adalah polis. Polis pada waktu pengurusan klaim pinjaman polis 
merupakan syarat yang sangat penting karena dengan polis ini 
akan dapat dilihat apakah polis sudah mempunyai nilai tunai 
apakah belum”. 

          (Sumber : wawancara, 30 Maret 2007) 
Pengurusan klaim pinjaman polis, maka pemegang polis 

harus memperhatikan apakah polisnya sudah mempunyai nilai 
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tunai apakah belum. Jika polis belum mempunyai  nilai tunai 

maka pengurusan klaim tersebut jelas akan ditolak AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bambang 

Sulistyo Kepala Unit Administras dan Keuangan  (KUAK) : 

“Sebelum pemegang polis mengurus klaim pinjaman polis 
maka pemegang polis harus memperhatikan terlebih dahulu 
apakah polisnya sudah mempunyai nilai tunai apakah 
belum karena jika polis belum mempunyai nilai tunai maka 
pinjaman polis tidak akan diberikan”. 

            (Sumber : wawancara, 30 Maret 2007) 
 

Setelah diperiksa dan diketahui bahwa polis sudah 

mempunyai nilai tunai maka pengurusan klaim akan diteruskan 

pada tahap berikunya, tetapi jika polis belum mempunyai nilai 

tunai maka AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

akan mengirimkan surat penolakan pengajuan klaim kepada 

pemegang polis. 

3. Penentuan pinjaman polis 

Polis sudah mempunyai nilai tunai maka AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres akan menghitung berapa 

besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada pemegang polis.  

Mengenai besarnya pinjaman yang akan diperoleh oleh 

pemegang polis, Daniel Yoga Pengelolaan Premi dan Pinjaman 

Polis mengemukakan sebagai berikut : 

”Besarnya pinjaman polis maksimum adalah 60 % dari 
nilai tunai ketika pemegang polis mengajukan klaim. Besarnya 
pinjaman polis yang sudah ditentukan AJB Bumiputera 1912 
Kantor Operasional Jebres akan diajukan ke Kantor Cabang 
AJB Bumiputera 1912 untuk minta persetujuan. Jika Kantor 
Cabang AJB Bumiputera 1912 menyetujui maka pembayaran 
klaim akan dilakukan  dengan ketentuan bahwa pemegang polis 
akan membayar bunga beserta premi sesuai dengan ketentuan”. 

 ( sumber: wawancara 30 Maret 2007) 
4. Pembayaran klaim  
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Pembayaran klaim dilakukan dalam jagka waktu 30 hari 

setelah pemegang polis mengajukan klaim pinjaman polis. 

Pengambilan pembayaran klaim pinjaman polis dilakukan oleh 

pemegang polis sendiri dengan membawa bukti identitas diri 

yang masih berlaku. 

Mengenai  pelayanan administrasi dalam pengurusan 

klaim asuransi beasiswa menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit 

Administrasi dan Keuangan (KUAK) : 

“AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya 

dalam pengurusan klaim dengan prosedur yang tidak berbelit-

belit sehingga memudahkan aggotanya”. 

      (Sumber : wawancara, 30 Maret 2007) 

Untuk lebih jelasnya, pengurusan klaim asuransi beasiswa dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 3.3 

Pengurusan Klaim Penebusan Asuransi Beasiswa 

di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 
 
 

1. Polis asli 
2. Copy polis rangkap 4 
3. Kuitansi asli 
4. Copy kuitansi terakhir 
5. Copy bukti identitas 

diri yang masih 
berlaku 

Pemberitahuan dari pempol 

Pengajuan Syarat-syarat 
Pempol 

Pemeriksaan Syarat-syarat 

Penghitungan Besarnya 
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Pengajuan ke Kantor Cabang 

PENOLAKAN 

Pengiriman Surat Penolakan Pembayaran Klaim 
pada Pempol 

DISETUJUI 
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Gambar 4.1 

Pengurusan Klaim Meninggal Dunia Asuransi Beasiswa 

di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 
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Sumber : Kantor Operasional Jebres 
 

 

Gambar 4.2 

Pengurusan Klaim Habis Kontrak Asuransi Beasiswa 

di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 
 

 

 

Pengajuan Syarat-Syarat : 
a. Polis asli 
b. Kuitansi asli 
c. Copy polis rangkap 4 
d. Copy kuitansi terakhir rangkap 4 
e. Copy bukti identitas yang masih 

berlaku rangkap 4 

Pemeriksaan Syarat-syarat 

Langsung Dibayar sesuai 
Perjanjian dalam Polis 

Pengambilan Pembayaran 
Klaim oleh Pempol 
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Gambar 4.3 

Pengurusan Klaim Dana Kelangsungan Belajar (DKB) Asuransi Beasiswa 

di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 
 

 

 

Pengajuan Syarat-Syarat : 
a. Polis asli 
b. Copy polis rangkap 4 
c. Copy kuitansi terakhir rangkap 4 
d. Copy bukti identitas yang masih 

berlaku rangkap 4 
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Gambar 5.1 

Pengurusan Klaim Pinjaman Polis Asuransi Beasiswa 

di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 
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Berikut ini jumlah pengurusan klaim Asuransi Beasiswa di AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres pada bulan Desember 2006. 

Tabel 5.2 

Pengurusan Klaim Asuransi Beasiswa 

Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta 

Bulan Desember 2006 

Jenis Klaim Jumlah Polis 

Klaim Penebusan 29.516.050 

Klaim Meninggal Dunia 58.022.000 

Klaim Habis Kontrak 74.494.000 

Klaim DKB 48.056.200 

Klaim Pinjaman Polis 64.750.000 

Sumber : Kantor Operasional Jebres 
 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengurusan klaim asuransi beasiswa pada bulan Desember 2006 yang 

paling banyak adalah pengurusan klaim habis kontrak dengan jumlah 

74.494.000 klaim. 

 
B. Hambatan Pengurusan Klaim Asuransi Beasiswa 

Pada dasarnya pengurusan klaim di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres tidak rumit. Jadi diharapkan tidak ada hambatan yang dihadapi 

oleh pemegang polis maupun ahli waris dalam pengurusan klaim asuransi 

beasiswa. Akan tetapi dalam praktek di lapangan hambatan dalam pengurusan 

klaim masih saja terjadi.  Hambatan yang sering terjadi dalam pengurusan klaim 

asuransi adalah kelengkapan syarat-syarat yang diajukan oleh pemegang polis 

maupun ahli waris. Biasanya pemegang polis maupun ahli waris dalam melakukan 

pengurusan klaim syarat-syaratnya tidak lengkap. Jadi dengan tidak lengkapnya 

syarat-syarat yang diajukan pemegang polis maupun ahli waris jelas sangat 

menghambat dalam pengurusan klaim karena pengurusan klaim akan dihentikan 
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dan proses pengurusan klaim akan dilanjutkan setelah syarat-syarat pengurusan 

klaim dilengkapi kembali oleh pemegang polis maupun ahli waris.  

Menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan 

(KUAK) hambatan dalam pengurusan klaim adalah : 

“Pemegang polis maupun ahli waris sering mengalami ketidaklengkapan 

administrasi dalam pengurusan klaim asuransi beasiswa sehingga dapat 

menghambat dalam pengurusan klaim asuransi beasiswa”. 

(sumber : wawancara, 30 Maret 2007) 

Hambatan-hambatan dalam pengurusan klaim asuransi beasiswa secara 

rinci adalah : 

a. Persyaratan administrasi yang tidak lengkap dari pemegang polis maupun 

ahli waris dalam mengajukan klaim. 

b. Pemegang polis maupun ahli waris belum mengetahui bagaimana 

pengurusan klaim di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres. 

c. Pemegang polis maupun ahli waris dalam mengajukan klaim seringkali 

terlambat. 

Berdasarkan hambatan-hambatan dalam pengurusan klaim di atas, maka 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres melakukan upaya agar 

pengurusan klaim di AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres berjalan 

dengan lancar dan pemegang polis tidak mengalami kesulitan lagi dalam 

pengurusan klaim asuransi beasiswa. 

Menurut Bambang Sulistyo Kepala Unit Administrasi dan Keuangan 

(KUAK), upaya yang dilakukan dalam pengurusan klaim asuransi beasiswa 

adalah : 

“Upaya yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres 
untuk menghadapi pengurusan klaim asuransi beasiswa adalah pada saat 
pemegang polis menjadi anggota maka AJB Bumiputera 1912 
memberitahukan kepada anggota tentang syarat-syarat dalam mengajukan 
klaim serta bagaimana pengurusan klaimnya, memberikan brosur 
pengurusan klaim asuransi beasiswa, AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Operasional Jebres melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk 
memastikan bahwa pengajuan klaim itu benar serta AJB Bumiputera 1912 
Kantor Operasional Jebres akan menggunakan agen sebagai mitra kerja 
untuk memberikan pengarahan yang lebih kepada pemegang polis tentang 
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syarat-syarat maupun pengurusan klaim asuransi beasiswa serta AJB 
Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres akan meningkatkan kualitas 
SDM petugas pengurusan klaim dan selalu meningkatkan pelayanan kepada 
anggotanya ”. 
( sumber : wawancara, 30 Maret 2007) 

Menurut hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pengurusan klaim asuransi 

beasiswa adalah : 

a. Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada anggota saat menjadi 

anggota tentang syarat-syarat untuk mengajukan klaim dan bagaimana 

pengurusannya. 

b. Memberikan brosur tentang pengurusan klaim AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres 

c. Menyediakan data-data yang diperlukan anggota pada saat mengajukan 

klaim agar anggota tidak mengalami kesulitan sehingga jika terjadi  klaim 

anggota langsung dapat mengisi data tersebut. 

d. Meningkatkan kualitas SDM petugas pengurusan klaim di AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres dan berusaha memberikan 

pelayanan terbaik kepada anggotanya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres Surakarta dapat diambil kesimpulan bahwa secara 

keseluruhan, pengurusan klaim asuransi beasiswa terdapat lima jenis klaim 

yaitu klaim penebusan, klaim meninggal dunia, klaim habis kontrak dan 

klaim Dana Kelangsungan Belajar (DKB). 

Pengurusan klaim asuransi beasiswa di AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres terdapat hambatan-hambatan dalam pengurusan 

klaim tersebut dan untuk menghadapi hambatan maka AJB Bumiputera 

1912 Kantor Operasional Jebres melakukan upaya-upaya agar pengurusan 

klaim berjalan denga lancar. 

1. Pengurusan klaim asuransi beasiswa di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres sederhana dan tidak berbelit-belit. Tahapan dalam 

pengurusan klaim sebagai berikut : 

a. Pengurusan Klaim Penebusan 

1) Pemberitahuan dari pemegang polis 

Pemegang polis memberitahukan ke AJB Bumiputera 1912 

bahwa pemegang polis ingin mengajukan klaim. 

2) Pengajuan syarat-syarat dari pemegang polis 

Pemegang polis mengajukan syarat-syarat yang dibutuhkan. 

3) Pemeriksaan syarat-syarat 

Syarat-syarat yang diajukan pemegang polis diperiksa 

kelengkapan dan keabsahannya 

4) Penghitungan besarnya nilai tunai 

Klaim penebusan dapat diberikan apabila polis sudah 

mempunyai nilai tunai jadi dilakukan penghitungan nilai tunai. 
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5) Pengajuan ke Kantor Cabang 

Syarat-syarat diajukan ke Kantor Cabang untuk minta 

persetujuan. 

6) Pembayaran atau penolakan klaim 

Jika Kantor Cabang menyetujui klaim tersebut maka akan 

dilakukan pembayaran tetapi jika tidak menyetujui berarti 

klaim tersebut ditolak. 

b. Pengurusan Klaim Meningaal Dunia 

1) Pemberitahuan dari ahli waris atau yang ditunjuk 

Ahli waris atau yang ditunjuk memberitahukan ke AJB 

Bumiputera 1912 bahwa ahli waris ingin mengajukan klaim. 

2) Pengajuan syarat-syarat 

Ahli waris mengajukan syarat-syarat yang dibutuhkan. 

3) Pemeriksaan syarat-syarat 

Syarat-syarat yang diajukan ahli waris diperiksa kelengkapan 

dan keabsahannya 

4) Penyelidikan klaim 

Penyelidikan klaim harus dilakukan pada waktu pengajuan 

klaim meninggal dunia. 

5) Pembayaran atau penolakan klaim 

Jika Kantor Cabang menyetujui klaim tersebut maka akan 

dilakukan pembayaran tetapi jika tidak menyetujui berarti 

klaim tersebut ditolak. 

c. Pengurusan Klaim Habis Kontrak dan Klaim DKB 

1) Pengajuan syarat-syarat 

Pemegang polis memberitahukan ke AJB Bumiputera 1912 

bahwa pemegang polis ingin mengajukan klaim. 

2) Pemeriksaan syarat-syarat 

Syarat-syarat yang diajukan pemegang polis diperiksa 

kelengkapan dan keabsahannya 
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3) Langsung dibayar sesuai perjanjian  dalam polis 

4) Jika syarat-syarat yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan 

maka klaim akan langsung dibayar sekaligus. 

5) Pengambilan pembayaran klaim oleh pemegang polis 

Pembayarn klaim harus diambil oleh pemegang polis sendiri. 

d. Pengurusan Klaim Pinjaman Polis 

1) Pengajuan syarat-syarat 

Ahli waris mengajukan syarat-syarat yang dibutuhkan. 

2) Pemeriksaan nilai tunai polis 

Nilai tunai polis harus diperiksa terlebih dahulu untuk 

menentukan pembayaran atau penolakan klaim. 

3) Pembayaran atau penolakan klaim 

Jika polis sudah mempunyai nilai tunai dan oleh AJB 

Bumiputera 1912 sudah disetujui maka akan dilakukan 

pembayaran klaim tetapi jika polis belum mempunyai nilai 

tunai berarti klaim tersebut akan ditolak. 

2.  Hambatan yang dihadapi pemegang polis maupun ahli waris atau yang 

ditunjuk dalam pengurusan klaim adalah pemegang polis belum 

mengetahui pengurusan klaim di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres, syarat-syarat dalam mengajukan klaim sehingga 

pada saat pemegang polis mengajukan klaim maka persyaratan 

administrasi yang diajukan tidak lengkap. 

Dengan adanya hambatan tersebut maka AJB Bumiputera 1912 

Kantor Operasional Jebres melakukan upaya-upaya untuk menghadapi 

hambatan tersebut yaitu : 

e. Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada anggota tentang 

syarat-syarat untuk mengajukan klaim dan bagaimana pengurusannya. 

f. Memberikan brosur tentang pengurusan klaim.  

g. Menyediakan data-data yang diperlukan anggota pada saat mengajukan 

klaim. 
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h. Meningkatkan kualitas SDM petugas pengurusan klaim di AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres dan berusaha memberikan 

pelayanan terbaik kepada anggotanya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan  penelitian di 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres Surakarta, penulis dapat 

memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan 

pengurusan klaim asuransi beasiswa di  AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres. Saran-saran tersebut adalah : 

1. Mengingat masih banyak persyaratan yang belum dilengkapi oleh 

pemegang polis maupun ahli waris dalam mengajukan  klaim maka 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jebres harus lebih aktif 

dalam memberikan informasi kepada anggota tentang persyaratan  

pada saat mengajukan klaim melalui penyebaran brosur, pamplet 

maupun ketika ada anggota baru segera diberi informasi mengenai 

syarat-syarat mengajukan klaim maupun bagaimana pengurusannya.  

2. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan kinerja yang 

memuaskan kepada anggota sehingga AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Operasional Jebres memberikan pelatihan tentang pengurusan klaim 

asuransi beasiswa kepada staf dan mitra kerja atau agen sehingga 

pengurusan klaim dapat berjalan dengan lancar dan cepat. 
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