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Motto 

 

Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi 

dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih 

sukses. 

( Booker T Washington ) 

 

Satu-satunya orang yang tidak membuat kesalahan ialah orang yang tidak 

berbuat apa-apa. Jangan takut kepada kesalahan, selama tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. 

(Roosevelt) 

 

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras 

adalah kemenangan yang hakiki. 

 (Mahatma Gandhi) 

 

Belajar dari kegagalan adalah cara meraih kesuksesan. Tidak pernah 

gagal berarti tidak pernah menang. 

(Sri Dhamananda Nayake) 

 

Masa lalu biarlah berlalu, hadapilah masa depan dengan semangat dan 

harapan yang baru 

(Penulis) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
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Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 

♣ Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, Terimakasih atas segala yang engkau 

berikan yang mampu menopangku untuk tetap berdiri,.. 

♣ AYAH, yang telah membimbingku untuk dapat tetap terus belajar,.. 

♣ IBU, tempat curahan suka dan air mata serta telah banyak mengajariku arti 

kehidupan. Yang selalu memberi pijakan dalam setiap langkahku. Terimakasih atas 

ketulusan hati yang engkau beri dan semua pengorbananmu selama ini,.. 

♣ KEDUA SIMBAHKU yang telah mengasuhku dan mengasihiku dari kecil Doaku 

hanya untuk kebahagiaan kalian,.. 

♣ Adikku WIRIS yang aku sayangi,.. 

♣ Keluarga besarku tercinta.,.. 

♣ Almamaterku,. 

♣ Hari depanku,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ Upaya 
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memudahkan penulisan tugas akhir ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan 

demi sempurnanya tugas akhir ini. Harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan penyusunan tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 Surakarta,  Juni 2009 

 

  

 Penulis 
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ABSTRAK 

DEWI NUR KUMALASARI, D1506071, Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Nasabah 
pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Kumpulan 
Surakarta, Tugas Akhir, Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009 
 

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu pelayanan nasabah pada AJB 
Bumiputera 1912 kantor cabang Asuransi kumpulan Surakarta karena  mengingat mutu 
pelayanan pada nasabah penting diteliti untuk menghindari berpalingnya nasabah 
keperusahaan jasa lain.  

Metode penarikan sample yang digunakan dalam pengamatan adalah purposive 
sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, dokumentasi, 
dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi data 
yaitu menguji data yang sejenis dari berbagai sumber.  

Berdasarkan hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan nasabah pada 
asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan Surakarta sudah 
cukup baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya keluhan dari para nasabah, mereka tetap 
bertahan dan tidak pindah keperusahaan jasa atau keperusahaan asuransi lain. bumiputera 
1912 tetap bertahan ditengah dunia persaingan walaupun banyak bermunculan perusahaan-
perusahaan asuransi lain yang tidak kalah besar. Saat ini AJB Bumiputera 1912 tetap menjadi 
salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Meskipun demikian mutu pelayanan 
pada asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan Surakarta 
harus tetap ditingkatkan lagi agar citra positip yang telah dibentuk tetap bisa dipertahankan. 
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ABSTRACT 

DEWI NUR KUMALASARI, D1506071, Improvement Effort Quality Of Service of 
Client at Native people BUMIPUTERA Insurance 1912 Insurance Office Of Branchs 
Gathering Of Surakarta, The Last Project, Diploma III Administration Manajemen 
Programe, Social Science Faculty and Politics, Eleven Marchs University  Surakarta, 
2009 
 

This observation aim to know quality of service of client at AJB Bumiputera 1912 
office of branchs Asuransi gathering of Surakarta because considering quality of service 
at important client checked to avoid looking away it other service firm client. 
 

Withdrawal method of sample applied in observation is purposive sampling that is 
by choosing informan assumed by soybean cake and believable to be data source. Data 
collecting technique is by the way of observation, documentation, and interview. Data 
analytical technique applied is with triangulation technique of data that is testing 
conspecific data from various sources. 
 
 Based on result of this observation indicates that quality of service of client at 
native people BUMIPUTERA insurance 1912 insurance office of branchs gathering of 
Surakarta have been good enough. This thing is marked without existence of sigh from 
the clients, they stand at bay and doesn't move service firm or other insurance company. 
native people 1912 standing at bay middle emulation world although many popping out 
other insurance companys of which is not is sized out. Now AJB BUMIPUTERA 1912 
remain to be one of the biggest insurance company in Indonesia. Nevertheless quality of 
service at native people mutual life insurance 1912 insurance office of branchs gathering 
of Surakarta must remain to is improved again that positive image which had been 
formed still able to defended. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Bisnis asuransi saat ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, Karena selain 

menguntungkan bisnis ini juga bermanfaat bagi seseorang yang merencanakan keuangan 

untuk bekal dimasa yang akan datang. Apalagi dilihat dari kondisi bangsa indonesia, 

perlindungan terhadap kondisi ketidak pastian akhir – akhir ini sudah semakin disadari 

oleh masyarakat sebagai kebutuhaan. Kondisi ketidak pastian tersebut adalah suatu resiko 

bagi masyarakat yang datangnyaa tidak terduga yang pada umumnya dapat membawa 

dampak kerugiaan finansial dan salah satu dari sekian banyak resiko tersebut adalah 

meninggal dunia. Pengalaman menunjukkan bahwa resiko meninggal dunia merupakan 

resiko paling penting untuk diantisipasi.  

Kondisi seperti ini yang mendorong masyarakat untuk berusaha mendapatkan 

jaminan demi kelangsungan hidup di era yang makin maju. Jaminan yang dibutuhkan 

antra lain : jaminan kesehatan, pendidikan dan kecelakaan. Guna memberikan jaminan 

tersebut saat ini tidak sedikit badan/lembaga pemberi jaminan pertanggungan yaitu 

lembaga asuransi. 

Indonesia banyak bermunculan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa 

dan salah satunya adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. persaingan 

memperebutkan pasarpun semakin ketat, mulai dari menawarkan produk – produk yang 

bagus, pemasangan iklan dimana – mana baik media cetak, maupun elektronik dan yang 

paling penting adalah meningkatkan pelayanan pada nasabahnya. Bagi Bumiputera, iklim 

kompetisi ini meniupkan semangat baru; karena makin menegaskan perlunya komitmen, 

kerja keras, dan profesionalisme. Namun berbekal pengalaman panjang melayani rakyat 

Indonesia berasuransi hampir seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap 

menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia sebagaimana 

visi awal pendirinya. Bumiputera ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat 

Indonesia.Asuransi Jiwa Bersama salah satu perusahaan asuransi yang berkehendak besar 

dalam meraih pangsa pasar. Guna menjadi perusahaan yang terpercaya dan dipilih untuk 

memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi maka Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 

Bumiputera selalu berusaha menjalankan pekerjannya dengan sebaik-baiknya. 

Untuk mengatasi masalah yang timbul tadi maka AJB Bumiputera 1912 sebagai 

asuransi perusahaan jiwa tertua yang didukung oleh tenaga – tenaga profesional di  kantor 
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pelayanan yang tersebar diseluruh penjuru tanah air. Dan sekarang, memasuki millenium 

ketiga, Bumiputera yang mengkaryakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 

juta jiwa rakyat Indonesia, dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok 

Indonesia tengah berada di capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah 

perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi 

rekan sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang 

dirintis oleh pendiri Bumiputera, 91 tahun lampau. Dimana pengertian asuransi tersebut 

adalah peniadaan resiko kerugian yang datangnya tidak terduga yang menimpa seseorang 

dengan cara menggabungkan sejumlah orang yang menghadapi resiko yang sama dan 

mereka itu membayar premi yang besarnya cukup untuk menutupi resiko kerugian yang 

mungkin atau pasti menimpa salah satu / lebih diantara mereka. 

Realita menunjukkan bahwa pengguna jasa sangat mengharapkan sekali akan 

tingginya mutu pelayanan. Bahkan untuk sektor bisnis saat ini berlaku prinsip ”Pelanggan 

bersedia untuk membayar mahal asalkan pelayanan yang diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan”. Kondisi demikian merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh pelaku bisnis. Namun hal ini baru bisa terealisir apabila para pelaku bisnis dapat 

mengakomodasikan harapan dari konsumennya. Semua ini baru akan tercapai apabila kita 

memahami kata kuncinya yaitu Mutu Pelayanan. Tingginya mutu pelayanan ini akan 

menciptakan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing yang 

berkelanjutan. 

Maka dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 harus meraih peluang usaha dalam 

meningkatkan mutu pelayanan pada nasabah yang selalu menginginkan pelayanan yang 

baik dan memuaskan. Memang citra asuransi yang aman dan sehat menjadi prioritas 

nasabah dalam memilih perusahaan asuransi, tetapi selain itu ada prioritas lain yang tidak 

kalah penting, yaitu kualitas pelayanan (Quality of Service). Untuk itu perusahaan 

asuransi dituntut untuk bekerja efektif dan efisien agar dapat memberikan kualitas 

pelayanan yang baik.Dapat dikatakan, pelayanan merupakan kemasan jasa, sedangkan 

kualitas pelayanan merupakan pembentukan citra (image building). Untuk itu, media 

promosi paling bagus untuk menarik orang-orang datang ialah pelayanan kepada para 

nasabah.  

Tingkat pelayanan dapat memicu budaya jual agar pemasaran dapat lebih berhasil. 

Agar perusahaan bisa meraih sukses, budaya pelayanan yang berkualitas harus dibangun 

dan ditingkatkan di semua level serta dijadikan citra dan reputasi perusahaan. William C. 

Sarsfield, seorang pengajar di Golden Gate University (1999), menyebutkan bahwa 
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kualitas pelayanan merupakan salah satu dari enam indikator penting (bahan baku) bagi 

terbentuknya sebuah perusahaan yang sukses. Enam indikator yang dimaksud William, 

yaitu empathy, customer focus, product pull, quality, management control, dan 

rewards.Membangun sebuah budaya pelayanan merupakan tantangan tersendiri yang 

harus dihadapi. Memang tak mudah mengubah budaya pelayanan yang telah melembaga 

pada sebuah organisasi atau perusahaan besar. Sekalipun dengan menyewa seorang chief 

executive officer (CEO) baru. Pada level pekerja, misalnya, meskipun gaji telah 

dinaikkan, ini bukan berarti, corporate culture ikut berubah dengan sendirinya 

Membangun dan meningkatkan budaya pelayanan yang baik, terutama pada organisasi 

atau perusahaan besar, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kualitas pelayanan 

sangat penting dan harus terus ditingkatkan karena sangat identik dengan keberadaan 

lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Pelayanan perusahaan yang buruk, misalnya, 

akan memperburuk pula citra perusahaan di mata nasabahnya. Sebaliknya, pelayanan 

yang baik akan mempercantik citra dan reputasi perusahaan di kalangan nasabahnya. 

Karena itu, dapat dikatakan, pelayanan merupakan bagian terdepan (front end) dari suatu 

kegiatan penjualan (selling). Pelayanan pula yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

besar kecilnya pendapatan perusahaan. 

Untuk itulah AJB Bumiputera 1912 membutuhkan upaya – upaya dalam 

meningkatkan mutu pelayanan pada nasabah untuk menghindari berpalingnya nasabah 

keperusahaan jasa lain atau asuransi lain. Dalam AJB Bumiputera cabang Surakarta 

upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan pada nasabah dibedakan menjadi dua yaitu 

dalam ruang lingkup perusahaan dan diluar lingkup perusahaan. Pemberian pelayanan 

yang baik sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Karena dengan pemberian 

pelayanan yang baik maka secara otomatis akan meningkatkan citra perusahaan dan dapat 

dipercaya oleh para pelanggan atau para nasabah. 

Untuk meningkatkan kualitas serta keberhasilan yang ingin dicapai oleh AJB 

Bumiputera 1912 Surakarta selain upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan pada 

nasabah juga perlu diketahui cara – cara AJB Bumiputera Surakarta dalam memberikan 

pelayanannya pada nasabah. Dalam hal ini pegawai dan juga penagih harus berusaha 

dengan baik dalam meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya. Penagih dan pegawai 

harus berkomunikasi dengan baik karena mereka yang biasa berhadapan langsung dengan 

para nasabah. Cara pemberian pelayanan AJB Bumiputera 1912 Surakarta dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan yang diberikan langsung dan pelayanan yang 

tidak langsung diberikan kepada nasabah. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang 

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



diberikan kepada nasabah dengan cara petugas asuransi / agen langsung datang menemui 

para nasabah sedangkan pelayanan tidak langsung adalah pelayanan yang diberikan 

dengan cara petugas asuransi / agen tidak perlu menemui para nasabah. Contohnya saja 

dalam hal pembayaran premi yang ditransfer melalui rekening bank otomatis petugas 

asuransi tidak perlu memberikan pelayanan langsung pada nasabah. 

Selama ini pelayanan pada AJB bumiputera 1912 Surakarta dirasa sudah cukup baik 

hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya dan tidak adanya 

komplain atau keluhan dari nasabah mengenai pelayanan AJB bumiputera Surakarta. 

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah adalah mempercepat 

penerbitan polis ( akte perjanjian asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh perusahaan 

asuransi). 

Berikut ini adalah data jumlah nasabah dari tahun 2006 samapi dengan 2008 : 

TAHUN 2008  TAHUN 2007  TAHUN 2006 

        

Bulan Peserta  Bulan Peserta  Bulan Peserta 

Januari 6.155  Januari 5.043  Januari 4.421 

Feb 5.973  Feb 7.759  Feb 2.447 

Mar 8.636  Mar 7.347  Mar 3.347 

Apr 4.855  Apr 6.843  Apr 3.246 

Mei 7.808  Mei 7.106  Mei 3.600 

Juni 7.227  Juni 8.171  Juni 4.376 

Jul 6.593  Jul 7.717  Jul 5.258 

Agt 9.129  Agt 6.940  Agt 13.474 

Sept 6.223  Sept 6.099  Sept 4.887 

Okt 4.652  Okt 5.855  Okt 3.191 

Nov 8.191  Nov 4.192  Nov 7.357 

Des 3.619  Des 3.933  Des 2.671 

Jumlah 79.061  Jumlah 77.005  Jumlah 58.275 

     Sumber : AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Asuransi kumpulan Surakarta 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusaan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, dengan 

perumusan masalah berarti seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang telah 

diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas dan terarah. 

 Maka berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas perumusan 

permasalahan dalam pengamatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya mutu pelayanan nasabah pada AJB Bumiputera 1912 Surakarta? 

2. Upaya – upaya apa sajakah yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

nasabah pada AJB Bumiputera 1912 Surakarta? 
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3. Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dan Apakah upaya yang dilakukan AJB 

Bumiputera 1912 Surakarta dalam menghadapi hambatan tersebut. 

 

C. TUJUAN PENGAMATAN 

Secara garis besar tujuan pengamatan pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1.  Tujuan Operasional 

Untuk mengetahui bagaimana mutu pelayanan nasabah pada AJB Bumiputera 1912 

Surakarta. 

2.  Tujuan Fungsional 

Sebagai bahan masukan / pertimbangan dalam pengembangan pengurusan pada AJB 

Bumiputera 1912 kantor cabang Asuransi Kumpulan Surakarta. 

3.  Tujuan Individual 

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh sebutan profesional Ahli Madya ( 

A.Md ) pada jurusan Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi 

terhadap mutu pelayanan pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Asuransi 

Kumpulan Surakarta untuk mengambil tindakan guna memperbaiki dan 

mengembangkan kualitas pelayanannya. 

2. Bagi pihak lain 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan ataupun 

referensi sekaligus bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian sejenis dimasa 

yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  PENGERTIAN MUTU PELAYANAN 

Melayani adalah suatu kehormatan, namanya melayani artinya memberikan 

pelayanan jadi orang yang mempunyai sesuatu dan punya keinginan untuk 

memberikannya kepada orang lain itulah melayani.  Jadi kalau seseorang bisa melakukan 

sesuatu untuk membantu atau menyenangkan orang lain maka itu adalah suatu 

kehormatan. Pada saat ada keluhan  atau saran dari nasabah / pelanggan atau siapapun 

pengguna jasa asuransi, itu merupakan hal positip yang seharusnya dipikirkan karena 

pelanggan atau nasabah adalah orang yang merasakan kelebihan dan kekurangan dari 

suatu pelayanan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelayanan berasal dari kata dasar layan, 

melayani yaitu membantu menyediakan ( menyiapkan ) apa – apa yang diperlukan 

seseorang ( 1989 : 504 ), jadi definisi pelayanan mengandung arti melayani, bukan untuk 

dilayani karena didalamnya terdapat makna agar yang dilayani merasa terlayani dengan 

baik. 

Menurut Boediono ( 2003 : 60 ) Pengertian Pelayanan adalah suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaaan dan hubungan 

interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan 

produk baik berupa barang maupun jasa . 

Menurut. Boediono ( 2003 : 60 ) Upaya pelayanan adalah upaya atau proses yang 

secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk atau 

jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian atau penyajian pelayanan kepada 

pelanggan, sehingga tercapai kepuasan optimal bagi pelanggan. 

Sedangkan pengertian mutu sendiri sulit untuk dapat dirumuskan karena setiap 

orang yang terlibat dalam suatu pelayanan mempunyai pandangan yang berbeda – beda. 

Hal ini tergantung dari tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, lingkungan dan 

tingkat kepentingan mereka. Penilaian mutu pelayanan setiap orang akan berbeda – beda 

karena mereka menggunakan standar atau karakteristik yang berbeda – beda juga 

dipengaruhi oleh faktor subyektifitas dan kepentingan mereka. 

Berikut ini beberapa definisi profesional tentang mutu pelayanan banyak 

dikemukakan agak berbeda – beda namun saling melengkapi yang menambah pengertian 
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dan wawasan tentang apa yang dimaksud sebenarnya tentang mutu pelayanan antara lain 

: 

1. Mutu pelayanan adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan 

yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan kepuasan ( 

American Society for Quality Control ) 

2. Mutu pelayanan adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang 

kemampuaanya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas 

maupun tersamar ( ISO 8402 dan Standar Nasional Indonesia 19-8402-1991 ) 

3. Mutu pelayanan adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Perusahaan harus benar – 

benar mengetahui atau memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas produk yang 

dihasilkan ( Deming dikutip oleh M. N. Nasution) 

4. Mutu Pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku 

ditempat produk tersebut diadakan dan penyampaiaanya setidaknya sama dengan 

yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen   ( Endar Sugiarto, 2002 : 39 )   

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan adalah : 

usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Suatu produk atau jasa dikatakan 

bermutu atau berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada 

pelanggan atau pemakai. Mutu meliputi produk, jasa,manusia, proses, dan lingkungan 

dimana mutu adalah suatu yang bersifat dinamis. 

Semua dari beberapa definisi diatas adalah berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang bermutu. Seperti 

yang dikutip oleh DIROPPOS ( GERLITU, 1998 : 1 ) Meskipun pengertian mutu sangat 

beragam pada dasarnya mutu meliputi : 

1. Gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari suatu produk dan jasa. 

2. Usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

3. Suatu proses dari mesin, manusia dan lingkungan yang mendukung  terciptanya suatu 

produk atau layanan. 

4. Kondisi yang selalu berubah atau dinamis ( misalnya apa yang dianggap bermutu hari 

ini belum tentu bermutu dimasa mendatang ).  

Gaspers ( 1997 : 233 ) memberikan prinsip – prinsip dasar pengembangan 

manajemen kualitas yang berorientasi pada pelanggan yang merupakan kepanjangan 

CUSTOMER : 

C  :  Costumer Defined Quality ( kualitas didefinisikan oleh pelanggan ) 
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U  :  User Partnership ( kemitraan pemasok pelanggan ) 

S   :  Stress Continous Improvement ( perbaikan berkesinambungan ) 

T  :  Top Management Commitment ( komitmen dari manajemen puncak ) 

O : Objectives Alignment with Bussiness ( tujuan – tujuan disesuaikan              dengan 

bisnis ) 

M :   Measurement ( terukur ) 

E  :   Employer Involment ( keterlibatan karyawan ) 

R  :   Reward and Recognition ( balas jasa dan pengakuan ) 

Sifat- sifat pokok mutu pelayanan adalah : 

1. Keterpercayaan ( Reliability ) 

Jujur, tepat waktu, aman. 

2. Keterjaminan ( Assurance ) 

Kompeten, meyakinkan, percaya diri, obyektif. 

3. Penampilan ( Tangibility ) 

Bersih, teratur, dan rapi, sehat, berpakaian rapi. 

4. Pemerhatian ( Empathy ) 

Penuh perhatian terhadap pelanggan,melayani dengan ramah dan memuaskan, 

memahami keinginan pelanggan, berkomunikasi dengan baik dan benar kepada 

pelanggan, bersikap penuh simpati. 

5. Ketanggapan 

Tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, cepat memberi respon pada permintaan 

pelanggan, cepat memperhatikan dan mengatasi keluhan pelanggan. 

Ciri – ciri mutu pelayanan menurut A.S. Moenier antara lain : 

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang perlu diperhatikan adalah waktu tunggu dan waktu 

proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari 

kesalahan. 

3. kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 

4. Tanggung jawab tentang mutu jasa atau produk, menangani keluhan pelanggan. 

5. Kelengkapan pelayanan : Lingkup pelayanan, ketersediaan sarana pelayanan. 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 

7. variasi bentuk pelayanan : motivasi pelayanan, penyesuaian dengan kebutuhan atau 

masalah / selera pelanggan 

8. Pelayanan pribadi : flesibel, penanganan khusus. 
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9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan : berhubungan dengan lokasi atau tempat 

pelayanan dan ketersediaan informasi dan petunjuk – petunjuk lain. 

Pada dasarnya mutu memiliki hubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Mutu 

memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 

perusahaan / instansi. 

Tolak ukur kepuasan masyarakat ( pelanggan ) biasanya lebih bersifat global yaitu 

menilai instansi atau kantor yang memberikan pelayanan. Adapun metode yang 

digunakan dalam mengkategorikan kepuasan pelanggan, seperti yang didefinisikan oleh 

M.N. Nasution ( 2001 : 55 ) yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

2. Ghost Shopping 

3. Lost Customer Analysis 

4. Survey kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan tidak boleh berhenti hanya pada saat menerima suatu produk 

atau jasa, tetapi harus dipertahankan terus menerus dan untuk mencapai tahap kepuasan 

pelanggan berkelanjutan ( sustainable satisfaction ), maka instansi harus terus menerus 

memperbaiki produk atau jasa inovatif seperti dikemukakan oleh Buddy Ibrahim ( 2000 : 

43 ) yang disebut sebagai suatu market – in concept dimana kebutuhan dan kepuasan 

konsumen diperhatikan dan diproses. 

Maka dari penjelasan diatas penulis memilih mengukur mutu pelayanan dari 

beberapa segi yaitu : 

1. Kecepatan  

Dalam memberikan pelayanan sangat dibutuhkan kecepatan karena dengan 

memberikan pelayanan secara cepat para nasabah akan merasa puas. 

2. Ketepatan 

Dalam memberikan pelayanan suatu perusahaan / instansi harus mempunyai 

ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. 

3. Keramahan 

Sikap ramah yang diberikan saat melayani para nasabah sangat mempengaruhi nama 

baik perusahaan, dengan menunjukkan sikap yang sopan dan ramah kepada nasabah 

maka suatu perusahaan akan mudah dikenal dimata masyarakat. 
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B. PENGERTIAN ASURANSI JIWA 

a. Asuransi menurut kitab undang – undang hukum dagang pada pasal 246 

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin 

terjadi karena suatu peristiwa tertentu. 

b.   Menurut undang – undang no. 2 tahun 1992 

 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak 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 dari 

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya sseorang yang 

dipertanggungkan. 

c.  Menurut paham ekonomi 

Asuransi atau pertanggungan adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang 

melaluinya dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai 

pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis 

asuransi. Asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian 

keuangan atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yaang tidak diduga 

sebelumnya atau furtuitious event. 

 d.  Menurut Abbas Salim ( 1993 : 1 ) 

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil ( 

sedikit ) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. 

e.  Menurut Prof. Mehr dan Cammack 

Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara 

mengumpulkan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai untuk membuat agar 

kerugian individu dapat diperkirakan kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu 

dipikul merata oleh mereka yang tergabung. 
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Dari beberapa definisi-definisi tersebut diatas kiranya mengenai definisi asuransi 

yang dapat mencakup semua sudut pandang maka Asuransi adalah suatu alat untuk 

mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan 

sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang 

cukup besar agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang 

diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan 

itu. 

 

C. MANFAAT DAN FUNGSI ASURANSI 

Menurut Herman Darmawi dalam bukunya ” manajemen Administrasi ”  asuransi 

mempunyai banyak manfaat. Manfaat – manfaat itu antara lain : 

1. Asuransi melindungi resiko investasi 

Kemampuan untuk menanggung resiko merupakan unsur fundamental dalam 

perekonomian bebas. Bila mana suatu perusahaan berusaha untuk meemperoleh 

keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran resiko dan ketidak pastian tidak 

dapat dihindarkan. Asuransi mengambil alih resiko itu. Karena asuransi 

menghilangkan atau mengurangi resiko, maka para usahawan dimungkinkan dan 

didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha – usaha yang kretif 

2. Asuransi sebagai sumber dana investaasi 

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai 

yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri. Usaha perasuransian 

sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat, 

semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk investasi diberbagai bidang. 

3. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan 

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah 

satu faktor yang menciptakan Good Will (jasa baik) antar kelompok pimpinan dan 

karyawan perushaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut telah 

menyediakan polis secara kelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara 

perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. 

Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-

karyawan yang telah mengabdi cukup lama dalam perusahaan. Adanya usaha seperti 

itu dari pihak perusahaaan dapat menjadi stabilisator jalannya roda perusahaan. 

4. Asuransi dapat meratakan keuntungan 
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Dengan menentukan biaya-biaya tidak terduga 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 atau produk yang dijualnya. Dengan demikian secara singkat dapat 

dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari 

tahun ketahun 

5. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional 

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak dibidang usaha 

yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang 

teknologi. Jasa para ahli yang telah bekerja dalam perusahaan asuransi akan dinikmati 

oleh tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka 

bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain, seperti pengacara, dokter, dan ahli-ahli 

lainnya yang harus dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar oleh perusahaan asuransi 

tempat mereka bekerja. Tenaga-tenaga ahli tersebut adalah karyawan dari perusahaan 

asuransi. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan bagi pihak tertanggung 

merupakan pelayanan dari perusahaan asuransi. 

6. Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian 

Perusahaan-perusahaan asuransi yang banyak melakukan usaha yang sifatnya 

mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat 

menimbulkan kerugian-kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sanagt tergantung 

pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup 

wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk 

menghilangkan atua memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian. 

7. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan 

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan 

untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah dengan 

kampanye yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis 

khususnya dan pada masyarkat luas pada umumnya. Misalnya dalam hal bantuan pada 

kecelakaan, hygiene, sanitasi gizi dan usaha-usaha lain yang mencegah timbulnya 

penyakit. Adapun perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan 

kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat 

mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bila perlu. (Herman 

Darmawi, 2001:4 – 11) 
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Ditinjau dari beberapa sudut , maka asuransi mempunyai beberapa tujuan 

pemecahan yang bermacam-macam antara lain : 

a. Dari segi ekonomi 

Mengurangi ketidak pastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau 

perusahaaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan, dengan cara 

mengalihkan resiko pada pihak lain dan pihak lain mengkombinasikan sejumlah 

resiko yang cukup besar sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya 

kemungkinan terjadi kerugian. 

b. Dari segi hukum 

Memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu obyek atau suatu kegiatan bisnis 

kepada pihak lain melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung 

dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka resiko beralih kepada penanggung. 

 

c. Dari segi tata niaga 

Membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi, dengan cara 

memindahkan resiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang 

bergerak dalam pengelolaan resiko (perusahaan asuransi) yang akan membagi resiko 

kepada semua peserta asuransi yang ditanda tanganinya. 

d. Segi kemasyarakatan 

Menanggung resiko secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi, 

dengan cara semua anggota kelompok (kelompok anggota) program asuransi 

memberikan kontribusi (berupa premi) untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh 

seorang atau beberapa orang anggotanya. 

e. Segi matematis 

Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalan itu dipakai 

dasar untuk membagi resiko kepada semua peserta (sekelompok peserta) program 

asuransi, dengan cara menghitung besarnya kemungkinan (probability theory) yang 

dilakukan oleh aktuaris maupun underwriter. 

f. Segi transfer resiko 

Dengan membayar premi yang relatif kecil seseorang atau perusahaan dapat 

memindahkan ketidak pastian atas hidup dan harta bendanya keperusahaan asuransi. 

g. Segi kumpulan dana atau keuangan 

Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk 

membayar resiko yang terjadi. 
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D. METODELOGI PENELITIAN 

Metodelogi penelitian adalah segala teknik yang digunakan dalam penelitian atau 

segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang diadakan. Metodelogi penelitian ini 

menyangkut beberapa hal antara lain senagai berikut : 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Asuransi Jiwa Bersama 

(AJB) Bumiputera 1912 kantor cabang Asuransi Kumpulan Surakarta, dengan 

pertimbangan karena penulis dapat berkesempatan untuk dijinkan melaksanakan 

penelitian dimana penulis mendapatkan data-data yang diperlukan sesuai dengan 

masalah penelitian yang akan ditulis dan karena menurut penulis mutu pelayanan 

pada nasabah penting diteliti untuk menghindari berpalingnya nasabah keperusahaan 

jasa lain atau asuransi lain. 

2. Jenis Penelitian 

Mengacu kepada sumber yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian deskriptif. 

Pengertian dari penelitian deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data 

yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami satu hubungan, kegiatan, pandangan, 

sikap yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. (Winarno 

Surakhmad, 1994 : 139) 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber data secara langsung melalui wawancara 

dan observasi berperan serta ( Participan Observation ). 
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b. Data Sekunder 

 Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku yang 

berhubungan dengan pengamatan ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung 

dan pelengkap data. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam melaksanakan pengamatan ini penulis mengunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a. Teknik Wawancara 

Dalam melakukan wawancara penulis melakukan pembicaraan secara informal 

kepada pegawai yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan spontanitas 

berdasarkan panduan atau petunjuk umum wawancara sehingga informasi yang 

dibutuhkan dapat diperoleh sesuai dengan pokok-pokok yang telah direncanakan. 

b. Teknik Observasi 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan 

pencatatan tentang keadaan, fenomena yang ditemui secara sistematis. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dalam pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, 

peraturan, tulisan ilmiah, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang diperlukan 

berkaitan dengan obyek yang diteliti. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah semua data terkumpul tahap selanjutnya adalah analisa data. Analisa 

Data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis 

mengolah data. Adapun analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data deskriptif, yaitu untuk mengadakan analisa seseorang penyelidik 

seharusnya lebih dahulu memiliki salah astu cara berpikir, cara penguasaan, dengan 

titik tolak tertentu. (Winarno Surakhmad, 1994 : 139) 

Langkah pertama dalam analisis deskriptif adalah klasifikasi, misalnya dalam 

bentuk pola, kedudukan, kuantitas maupun klasifikasi yang memperlihatkan suatu 

dinamika perhubungan, dan lain-lain. Klasifikasi ini diperlukan untuk melihat 

kedudukan setiap fenomena dalam satu stuktur yang besar. Klasifikasi berfungsi 

sebagai pengatur pikiran dan tanggapan seseorang dalam mengadakan analisa yang 

penting, bukanlah menuruti kalsifikasi secara mutlak tetapi justru untuk menciptakan 
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cara berfikir, klasifikasi yang fungsional dengan tujuan menyusun kembali data dalam 

organisasi yang memungkinkan diadakan interprestasi. 

 
 

BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA 

 

A. Sejarah dan Perjalanan Bumiputera 1912 

1. Sejarah berdirinya Bumiputera 1912 

a. Lahirnya AJB Bumiputera 1912 

Bumiputera 1912 didirikan di Magelang pada tanggal 12 Februari 1912. 

Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. 

Dwidjosewojo - Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) 

sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas 

pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam 

terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya 

pertama kali di Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Kemudian terealisasi menjadi 

badan usaha - sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 

12 Februari 1912. 

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai 

Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. 

Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang iniah yang kemudian dikenal 

sebagai "tiga serangkai" pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama 

industri asuransi nasional Indonesia.  

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) - yang 

kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu; sejak awal pendiriannya 

Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, 

yakni bentuk badan usaha "mutual" atau "usaha bersama". Semua pemegang polis 

adalah pemilik perusahaan - yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan 

Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas 

mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme 

pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.  

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge 

Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9 
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dasawarsa. Sepanjang itu, tentu saja, tidak lepas dari pasang surut. Sejarah 

Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsa Indonesia. Termasuk, 

misalnya, peristiwa sanering mata uang rupiah di tahun 1965 yang memangkas 

asset perusahaan ini dan bencana paling hangat  multikrisis di penghujung 

millenium kedua. Di luar itu, Bumiputera juga menyaksikan tumbuh, berkembang, 

dan tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman 

mungkin karena persaingan atau badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga 

dari lingkungan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk upaya 

mempertahankan keberlangsungan. 

Sebagai perwujutan azas gotong royong yang telah melekat sebagai budaya 

bangsa Indonesia, maka bentuk usaha daripada perusahaan ini adalah usaha 

bersama / mutual / onderlinge dimana kepemilikan perusahaan berada ditangan 

para pemegang polis.  

b. Permodalan dan Subsidi OL. Mij. PGHB (AJB Bumiputera 1912) 

Bermodalkan Idealisme, Patriotisme, dan Nasionalisme Bumiputera 1912 

didirikan tanpa modal Capital. Tetapi kemauan keras dan cita – cita luhur untuk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat, roda perusahaan dijalankan dengan 

sumbangsih tenaga, waktu, pikiran dan semangat yang tinggi tanpa menerima 

imbalan jasa. Pemegang polis pertama antara lain : M. Adimidjojo, M. Ng. 

Dwidjopsejowo, R. Soepadmo, M. Darmowidjojo, M. K. H. Soebroto. 

Karena biaya operasional usaha hanya ditutupi dari hasil premi yang 

diterima, maka ternyata pada tahun prtama usaha asuransi jiwa ini mengalami 

kesulitan dalam melangsungkan roda usaha. Untuk mengatasi kendala tersebut 

maka para pengurus Bumiputera mengajukan permohonan bantuan keuangan 

kepada pemerintah Belanda, dengan dalih untuk usaha social dikalangan pribumi. 

Setelah pemerintah Hindia Belanda mengadakan pemeriksaan pembukuan 

dan Administrasi dengan hasil memuaskan, maka terhitung mulai Oktober 1913 

pemerintah Belanda memberikan subsidi kepada OL. Mij. PGHB ( Bumiputera ) 

sebesar f. 300,- perbulan. Pemberian subsidi itu disertai ketentuan bahwa : 

1) Perusahaan tidak hanya menerima anggota dari kalangan guru sekolah negeri, 

tetapi juga para pegawai Gubernemen dan pegawai Swapraja. 

2) Tidak diijinkan untuk memenerima anggota dari kalangan swasta. Jadi 

bantuan tersebut mengandung suatu pertanggung jawaban yang terselubung 

terhadap hari tua para Pegawai Negeri Pribumi. Bantuan itu merupakan jalan 
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yang murah sekali, dibandingkan jika pemerintah Hindia Belanda harus 

memberikan pension kepada para Pegawai Negeri pribumi di seluruh 

Indonesia. 

 Dengan timbulnya kedua persyaratan tersebut diatas, dan atas desakan 

masyarakat pribumi maka OL. Mij. PGHB dirubah namanya menjadi OL. Mij. 

Boemi Poetera. 

c.  OL. Mij. Boemi Poetera Merdeka 

Untuk menampung dan menyakurkan minat berasuransi yang besar dari 

masyarakat swasta, maka para pengurus OL. Mij. Boemipoetera mendirikan 

perusahaan baru dengan nama OL. Mij. Boemipoetera Merdeka pada tahun 1915 

yang diperuntukan bagi kalangan swasta, dimana perusahaan tersebut dipimpin 

oleh Direksi yang sama, bekerja di kantor yang sama pula namun dibedakan 

pengelolaan administrasi dan keuangannya.  

Permulaan tahun 1915 perkembangan OL. Mij. Boemipoetera makin 

nampak dengan semakin bertambahnya pemegang polis baru, baik dari lingkingan 

pegawai negeri maupun dari lapisan masyarakat biasa. Pada pertengahan tahun 

1917 OL. Mij. Boemipoetera menerima surat dari pemerintah Hindia Belanda 

yang memberi tahu bahwa pada tahun 1918 Boemipoetera akan diperiksa oleh 

pejabat pemerintah Hindia Belanda. Sejalan dengan pesatnya perkembangan 

perusahaan pengurus memandang perlu bahwa jabatan direktur seharusnya 

dipegang oleh seorang yang dapat bekerja penuh mencurahkan seluruh tenaga dan 

pikirannya untuk OL. Mij. Boemipoetera. 

Pada akhir tahun 1917, didapat dari hasil pemasangan iklan disurat kabar 

yang mencari seorang calon Direktur, pilihan jatuh kepada R. Roedjito yang pada 

waktu itu beliau masih menjadi piñata usaha pada elegemeene Volkscrediet Bank 

di Magelang. Pada bulan februari 1918 resmilah R. Roedjito menjadi Direktur OL. 

Mij. Boemipoetera dan  OL. Mij. Boemipoetera Merdeka. 

Ditunjuknya R. Roedjito menjadi Direktur adalah pilihan yang tepat, 

terbukti dalam waktu singkat beliau telah dapat mengatur administrasi dan buku – 

buku perusahaan. Disamping itu beliau juga mulai mendidik para pegawai untuk 

mengerjakan administrasi dan buku – buku perusahaan secara lebih professional. 

Boemipoetera dibawah pimpinan R. Roedjito membawa harapan baru bagi 

pertumbuhan perusahaan asuransi jiwa dimasa yang akan datang. 
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Mengingat kemajuan yang diperoleh dalam beberapa tahun bekerja, Direksi 

dan Dewan Komisaris OL. Mij. Boemipoetera memandang perlu untuk 

memindahkan kantor pusatnya. Kota kecil Magelang dipadang tidak memberikan 

kemungkinan berkembang lebih luas. Sesuai dengan keputusan rapat Anggota 

Pemegang Polis pada bulan Juni 1921 kantor pusat dipindahkan ke Yogyakarta. 

Kemudian pada tahun 1923, berdasarkan penilaian pemerintah Hindia Belanda 

bahwa keadaan keuangan perusahaan Boemipoetera telah kuat dan dianggap 

sudah mapan untuk berdiri sendiri maka subsidi sebesar f. 300,- perbulan dicabut. 

Karenanya mulai tahun 1924 kedua Ol. Mij tersebut dilebur menjadi satu dengan 

nama OL. Mij. Boemipoetera dan buku – buku administrasinya digabung menjadi 

satu pula. 

 

 

2. Perjalanan dan Perkembangan AJB bumiputera 1912 

a.  Masa perang dan revolusi 

Dengan pecahnya perang Asia Timur Raya Hindia yang juga melibatkan 

Indonesia, mengakibatkan suramnya perekonomian pada waktu itu dan hal inipun 

dialami oeh Biumiputera. Kehadiran tentara Jepang di Indonesia memperburuk 

keadaan ekonomi dengan dengan mengganas dan merajalelanya inflasi. Untuk 

menyesuaikan suasana pendudukan jepang,OL. Mij. Boemipoetera mengubah 

namanya menjadi Perseroan Tanggung Djiwa “ Boemipoetera “ pada tahun 1943 

dan Boemipoetera adalah satu – satunya perusahaan asuransi jiwa nasional yang 

tetap bertahan pada masa itu. Pada masa Revolusi kemerdekaan untuk sementara 

Boemipoetera dalam keadaan non aktif, oleh karena tidak sedikit para petugasnya 

turut serta ambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan. 

b.  Usaha Rehabilitasi dan Modernisasi 

 Usaha rehabilitasi dan modernisasi perusahaan akibat adanya pasang surut 

pada masa perang revolusi, pada tahun 1950 maka diadakanlah pemeriksaan 

kembali tentang kekayaan, organisasi, administrasi baik kantor pusat maupun 

cabang – cabangnya dan pada bulan Oktober 1953 perusahaan mengirim R. 

Notohamiprodjo dan Sutjipto suryo Amidarmo ke Jepang untuk memperdalam 

pengetahuan tentang perasuransian khususnya asuransi jiwa. 

Sebagai langkah rehabilitasi dan modernisasi pada tahun 1954 nama perusahaan 

diganti menjadi Maskapai asuransi djiwa bumiputera 1912 dan nama ini dipakai 
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hingga 24 Desember 1960. pada tahun 1955 merupakan tahun bersejarah bagi 

Bumiputera 1912 karena pada waktu itu diadakan perubahan – perubahan yang luar 

biasa antara lain : 

1) Merubah Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasar yang Up To Date dan 

mengganti Anggaran rumah Tangga menjadi syarat – syarat polis. 

2) Merubah struktur Organisasi, meniadakan system Rapat Anggota dan 

menggantinya dengan system Perwakilan Anggota yang merupakan suatu 

majelis sebagai penguasa tertinggi Maskapai, yakni Majelis Perwakilan Anggota 

( MPA ). 

3) Mengganti dan memperluas tarip lama dengan tarip baru berdasarkan kalkulasi 

aktuaria.Menempatkan Mr. Percy D. Young dari Hongkong sebagai Aktuaris 

Maskapai. 

4) Untuk pertama kalinya mengadakan perjanjian Re-Asuransi dengan Swiss Re 

Insurance company, yang bersedia menerima reasuransi samapi 10 kali jumlah 

retensi. 

c.  Usaha menyelamatkan AJB Bumiputera 1912 

 Setelah usaha rehabilitasi dan modernisasi dilaksanakan, Bumiputera kembali 

menunjukkan identitasnya sebagai usaha pribumi yang tetap kuat. Kantor pusat 

yang berdomisili di yogyakarta dirasakan tidak tepat lagi, kantor pusat dipindahkan 

ke Jakarta pada tahun 1958 untuk menjamin kemajuan lebih lanjut. Tepatnya di Jl. 

HOS Cokroaminoto No. 85-87-89 kantor pusat pada gedung berlantai 6 

mencerminkan kemegahan Bumiputera 1912. 

 Keadaan yang menggembirakan ini masih harus menghadapi cobaan yang 

cukup berat yaitu dengan dikeluarkannya penetapan presiden (PENPRES) No. 27 / 

65 bulan Desember 1965 mengenai pemotongan nilai uang / sneering dari Rp. 

1.000,- menjadi Rp. 1,-. Hal ini menyebabkan pula berkurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap usaha asuransi jiwa. 

Salah satu langkah kebijaksanaan perusahaan sebagai solusi hal tersebut, 

diadakanlah penilaian kembali / Revaluasi atau polis – polis yang telah dikeluarkan 

oleh Bumiputera dengan cara menghitung kembali seluruh kekayaan / asset 

perusahaan pada tahun 1967. 

Kebijaksanaan ini membawa hasil yang cukup memuaskan, secara berangsur – 

angsur kepercayaan masyarakat terhadap Bumiputera mulai tumbuh kembali. 

Seiring dengan kepercayaan masyarakat atas kebijaksanaan revolusi tersebut 
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disamping memasarkan produk dengan mata uang rupiah, Bumiputera memasarkan 

pula produk dengan mata uang Dollar Amerika ( US$ ) yang dimulai pada bulan 

Juli 1968. 

Pada tanggal 15 November 1978, terjadi Devalusi rupiah terhadap mata uang 

dollar amerika yaitu kurs Tengah US$ 1.00,- Rp. 415,- menjadi US$ 1.00,- Rp. 

625,- kebijakan pemerintah tersebut dikenal dengan KNOP 15 Tahun 1978. 

beberapa akibat KNOP 15 yang dirasakan oleh pemegang polis dan masyarakat 

antara lain : 

1) Karena kenaikan nilai kurs US$ sebesar 47,06 % dirasakan cukup berat untuk 

membayar premi lanjutan, maka banyak polis yang lapse. 

2) Polis yang sudah mempunyai harga tunai cenderung banyak dijual. 

3) Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang rupiah, sehingga 

ragu – ragu masuk asuransi.  

Untuk menghindari adanya kemungkinan berkurangnya portofolio ( pemegang 

polis ) yang disebabkan tidak mampu mengikuti pembayaran premi yang meningkat 

50% tersebut, AJB Bumiputera 1912 mengeluarkan kebijaksanaan yang 

memungkinkan mengubah Uang Standard Dollar menjadi Uang Pertanggungan 

Rupiah, kebijaksanaan itu disebut Konversi. Sejak berlakunya Konversi atas suatu 

polis, maka premi US$ menjadi premi Rupiah berdasarkan Kurs sebelum 

dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah ( KNOP 15 ), dan besarnya pembayaran 

premi tetap. 

 Akhirnya untuk menjawab tantangan dan demi pelayanan yang prima kepada 

pemegang polis, pada tahun 1987 kantor pusat dipindahkan kekantor yang lebih 

megah dan representative terletak dijantung kota sebuah gedung megah berlantai 21 

dengan perlengkapan yang canggih dan merupakan bangunan termegah di Jakarta 

pada masa itu. Dari Wisma Bumiputera itulah gerak roda perusahaan dikendalikan 

suatu perusahaan berbentuk usaha BERSAMA yang dimiliki oleh pemegang polis 

BUMIPUTERA, Asuransi kita – Milik kita. 

Sekarang memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang mengkaryakan sekitar 

18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan 

jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia, berada di tengah 

capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan 

masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan sepermainan yang ikut 
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meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri 

Bumiputera, 91 tahun lampau.  

  

B. Visi, Misi, Falsafah dan Budaya AJB Bumiputera 1912 
 
1. VISI  

AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern 

dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai idialisme serta mutualisme. 

2. MISI  

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, 

dengan: 

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

partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia.  

b. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan 

kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, 

dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.  

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

proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.  

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

 

 

 

3. FALSAFAH  

Sebagai perusahaan perjuangan, Bumiputera memiliki falsafah sebagai berikut :  

a. Idealisme 

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan anak 

bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.  

b. Kebersamaan 

Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan 

memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas 

Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.  
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c. Profesionalisme  

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan senantiasa berusaha 

menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.   

4. BUDAYA PERUSAHAAN 

a. Berorientasi pada kepuasan pelanggan 

b. Utamakan proses kerja yang benar 

c. Menjadi teladan dan panutan 

d. Ikut menjaga tradisi kebersamaan didasari rasa memiliki perusahaan 

e. Profitabilitas menjadi sasaran 

f. Ulet dalam melakukan pekerjaan 

g. Taat kepada Tuhan YME dan peraturan perusahaaan 

h. Efisien dan efektif dalam segala kegiatan 

i. Ramah dan tulus iklas terhadap rekan kerja 

j. Amanah dalam mengemban tugas perusahaan 

 

 

 

 

C. 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 para nasabah juga 

harus mampu mengembangkan diri bisnis perusahaannya. 

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 inflasi. 
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D. Peran dan Manfaat AJB Bumiputera 1912 

1. Perannya terutama ditentukan pada posisinya sebagai perusahaan asuransi adalah : 

a. Dapat menggantikan nilai ekonomis manusia. 

b. Memberi jaminan perlindungan terhadap suatu resiko. 

c. Memberi perlindungan dan mengalihkan resiko kepada AJB bumiputera 1912. 

2.  Manfaat yang diperoleh oleh pemegang polis yaitu : 

a. Menghilangkan rasa kekhawatiran karena resiko yang timbul sebagai akibat 

peristiwa yang tak terduga seperti kamatian dan kecelakaan. 

b. Menyediakan sejumlah uang pada saat dibutuhkan. 

c. Flaksibel dalam menentukan jumlah uang pertanggungan atau uang yang 

diinginkan dalam pembayaran premi. 

d. Merupakan saran penabung dalam jangka yang sistematis, terjamin dan 

berkesinambungan. 

e. Memperoleh bonus seperti halnya infestasi. 

f. Mempunyai nilai pinjam yang siap pakai dalam keadaan mendesak. 

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

 

E. MENGENAL PRODUK DASAR ASURANSI JIWA 

1.  Istilah – istilah dalam Asuransi 

a.  Plan 

      Suatu rancangan produk/ program yang memberikan manfaat asuransi yang 

ditawarkan kepada pasar. Plan menjelaskan secara detail tentang manfaat-manfaat/ 

benefit, premi, ketentuan underwriting dan syarat-syarat lainnya yang berhubungan 

dengan produk tersebut. 

b.  Uang Pertanggungan (Sum Insured) 

 Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam polis/ Sertifikat Peserta yang akan 

dibayarkan apabila suatu peristiwa yang disebut dalam polis terjadi (meninggal, 

cacat, sakit, hari tua, habis kontrak). Uang Pertanggungan dalam Asuransi 

Kumpulan dapat dibedakan dalam 3 jenis yaitu : 

1)  Uang Pertanggungan Tetap 

2)  Uang Pertanggungan Menurun 

3)  Uang Pertanggungan Menaik 
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     Jumlah Uang pertanggungan ini secara nominal tidak dicantumkan dalam 

Polis Asuransi Kumpulan, tetapi dimuat dalam Daftar Data Peserta dan sertifikat 

Peserta sesuai dengan nilai Uang Pertanggungan masing-masing Peserta. 

c.   Premi 

       Suatu pembayaran, atau satu dari serangkaian pembayaran oleh Pemegang 

Polis, untuk membuat satu polis asuransi berlaku dan memeliharanya agar terus 

berlaku. Besar premi yang harus dibayar oleh Pemegang Polis untuk tiap-tiap 

peserta adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Data peserta. Jumlah 

premi dari seluruh peserta merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pemegang 

polis. Jumlah premi ini secara nominal tidak tercantum dalam Polis Asuransi 

Kumpulan tetapi dimuat dalam Daftar Data Peserta dan dalam Sertifikat Peserta 

sesuai dengan nilai premi masig-masing 

d.   Nilai Tunai 

       Sejumlah uang yang akan diterima Pemegang Polis jika yang bersangkutan 

membatalkan penutupan dan menyerahkan kembali polis kepada perusahaan. Nilai 

tunai hanya terdapat pada polis yang mengandung unsur tabungan (Dwiguna, 

Idaman, PKK, Ekawaktu Ideal dll). 

e.   Polis 

       Surat perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dengan Pemegang Polis 

dimana perusahaan asuransi setuju membayar benefit asuransi apabila peristiwa 

tertentu terjadi, dengan syarat bahwa perusahaan telah menerima premi-premi yang 

harus dibayarkan. Polis merupakan dokumen  yang sangat penting dalam perjanjian 

asuransi bagi Pemegang Polis dan Penanggungan (asuradur/perusahaan asuransi). 

Bagi Perusahaan asuransi polis merupakan dokumen perjanjian yang diperlukan 

sebagai dasar untuk melakukan pembayaran klaim oleh Pemegang Polis. Kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan benefit asuransi 

antara lain membayar premi. Hak yang dapat diterima antara lain jaminan atau 

santunan tertentu sesuai dengan perjajian yang tercantum dalam polis 

f.   Jangka Asuransi/ Kontrak 

       Lamanya kontrak asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan yang dihitung 

sejak dari mulainya kontrak asuransi sampai dengan berakhirnya kontrak asuransi 

yang tertuang dalam Polis, Daftar Data Peserta atau Sertifikat Peserta. 

 

g.   Mulai Asuransi 
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  Mulai berlakunya kontrak perjanjian asuransi dimana hak dan kewajiban 

masing masing pihak mulai timbul. 

h.   Cara Bayar 

       Suatu system/ cara pembayaran-pembayaran premi yang disanggupi/ 

disepakati oleh Pemegang Polis sehubungan dengan polis yang diambilnya. Pada 

dasarnya premi asuransi dibayarkan secara tahunan, namun perusahaan dapat 

memberiakn kebijaksanaan dengan cara pembayaran premi dengan cara cicilan 

yaitu sebagai berikut : 

   a. Premi Cicilan Bulanan  

   b. Premi Cicilan Triwulanan 

   c. Premi Cicilan 1/2 Tahunan 

   d. Premi Tahunan   

   e. Premi Tunggal/ Sekaligus 

i.  Usia  

       Usia tertanggung/ peserta pada saat masuk menjadi Peserta Asuransi 

Kumpulan. Menurut ketentuan standar, usia peserta ditambah lama kontrak asuransi 

tidak boleh lebih dari 65 tahun (maksimal 65 tahun). Dalam menghitung usia 

biasanya diadakan pembulatan (< 6 bulan diabaikan, sedangkan ≥6 bulan dihitung 1 

tahun). Cara menentukan usia adalah dengan menghitung selisih tahun dan bulan 

pada saat masuk / mulai asuransi dikurangi tahun atau bulan kelahiran. 

 j.  Pemegang Polis 

      Orang yang mengasuransikan tertanggung / peserta dan mengadakan 

perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi dan bertanggung jawab atas urusan 

pembayaran premi dan urusan korespondensi lainnya. 

k. Peserta / Tertanggung 

     Orang yang diasuransikan oleh Pemegang Polis. 

 

 

2.  Formula Dasar produk Asuransi Jiwa 

Dalam pemasaran Asuransi Jiwa dikenal banyak nama produk/ plan asuransi 

jiwa. Dari berbagai jenis produk/ plan tersebut sebenarnya berasal dari 3 (tiga) 

produk/ formula dasar yaitu : 

a. Term Insurance 
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        Term insurance (Ekawaktu) adalah program asuransi jiwa dimana uang 

pertanggungan akan dibayarkan kepada yang ditunjuk jika yang tertanggung 

meninggal dunia dalam masa asuransi. Jika sampai habis kontrak tertanggung 

masih hidup maka tidak ada pembayaran uang pertanggungan (death benefit)  

b. Whole Life 

    Whole life (Asuransi Seumur Hidup) ialah program asuransi jiwa yang 

berlaku seumur hidupnya tertanggung. Uang pertanggung akan dibayarkan kepada 

yang ditunjuk pada saat tertanggung meninggal dunia. Whole Insurance atau 

Asuransi Seumur  Hidup dibedakan menurut cara pembayarannya yaitu : 

1. Asuransi Seumur Hidup Tanpa Batasan, artinya premi dibayarkan secara berkala 

sepanjang tertanggung masih hidup. 

2. Asuransi Seumur Hidup dengan batasan, artinya premi dibayarkan secara berkala 

sampai umur tertentu misalnya sampai umur 50, 55 atau 60 tahun  

3. Asuransi Seumur Hidup dengan Premi Tunggal, artinya premi dibayar sekaligus 

sekalian kemudian polis menjadi bebas premi. 

c. Pure Endowment 

Pure Endowment (Dana Kehidupan) ialah suatu asuransi dimana uang 

pertanggung hanya akan dibayarkan jika tertanggung masih hidup pada akhir 

masa asuransinya, tetapi jika tertangung meninggal dalam masa asuransi maka 

tidak ada pembayaran uang pertanggungan. Jelas bahwa Pure Endowment hanya 

menitik beratkan pada unsur saving saja 

 

 

3.  Produk yang dipasarkan AJB Bumiputera 1912 

Sesuai dengan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka sebagai 

asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 memasarkan 4 ( empat ) macam produk dasar 

yaitu : 

a. Asuransi Jiwa. 

b. Asuransi kecelakaan. 

c. Asuransi Kesehatan 

Serta ada juga produk yang ditawarkan berdasarkan segmen pasar yaitu : 

a. Asuransi Jiwa perorangan Standar 
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Adalah produk asuransi jiwa perorangan yang diperuntukkan bagi para 

perorangan untuk segmen pasar kelas menengah ( standar ) dipasarkan dan 

dikelola oleh devisi asuransi jiwa standar. 

b.   Asuransi Jiwa Perorangan Eksekutif 

 Adalah produk asuransi jiwa perorangan yang diperuntukkan bagi pasar 

perorangan untuk segmen pasar kelas atas ( eksekutif ) dipasarkan dan dikelola 

oleh devisi asuransi jiwa eksekutif. 

c.   Asuransi Kumpulan 

Adalah produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan 

program anuitas yang diperuntukkan bagi pasar organisasi (kumpulan), dipasarkan 

dan dikelola oleh devisi asuransi jiwa kumpulan. 

 

4.  Plan-Plan Asuransi Jiwa Kumpulan 

a. Asuransi Jiwa Kumpulan Proteksi Murni 

1) Asuransi Ekawarsa 

2)   Asuransi Ekawaktu 

3) Asuransi Kredit 

4) Plan Modifikasi/Tailor/Made 

b. Asuransi Jiwa Kumpulan dengan Unsur Tabungan  

1) Asuransi Ekawaktu Ideal 

2) Asuransi Idaman 

3) Asuransi Dwiguna 

4) Asuransi Program Kesejahteraan Karyawan 

5) Plan Modifikasi/Tailor Made 

c. Plan Asuransi Kecelakaan 

1) Asuransi Kecelakaan Diri 

2) Plan Modifikasi/Tailor Made 

d.  Plan Asuransi Kesehatan 

1) Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan (ARIP) 

2) Asuransi Rawat Nginap sebagai Rider 

e)  Plan anuitas 

1) Disesuikan dengan permintaan 

2) Dimodifikasi/Combinasi dengan plan lain/Tailor mode. 
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F. DISKRIPSI JABATAN 

1.  Kepala Wilayah 

a. Hubungan Organisasi 

Kepala Wilayah Asuransi Jiwa Kumpulan bertanggung jawab kepada kepala Devisi 

Asuransi Jiwa Kumpulan, dan mewakili langsung : 

1) Kepala Bagian Operasional 

2) Kepala Bagian Admistrasi / keuangan dan Umum 

3) Kepala Cabang   

b. Peran 

Kepala Wilayah Asuransi Jiwa Kumpulan berperan memimpin kegiatan operasional 

dalam mengelola segmen pasar asuransi jiwa kumpulan, menjabarkan strategi usaha 

kedalam taktik operasional guna tercapainya pertumbuhan bisnis dan surplus 

operasional serta mempertahankan dan meningkatkan dominasi pangsa pasar asuransi 

jiwa kumpulan diwilayahnya. 

 

 

c. Tugas 

1) Menjabarkan strategi bisnis asuransi jiwa kumpulan menjadi taktik operasional 

dengan memperhatikan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal.  

2) Membangun dan mengembangkan organisasi pemasaran diwilayahnya yang 

mampu mengaplikasikan taktik operasional dalam rangka mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan.  

3) Membangun dan mengembangkan jaringan pasar ( network ) guna mewujudkan 

dan mempertahankan market leader. 

4) Membangun dan membina sinergi operasia antar lini bisnis. 

d.   Kewajiban 

1) Menyusun dan mengusulkan ke Devisi Asuransi jiwa Kumpulan rencana Kerja dan 

anggaran kantor Wilayah. 

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kantor cabang sesuai Rencan 

Kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. 

3) Menyelenggarakan sistem administrasi umum maupun akuntansi keuangan sesuai 

sistem dan prosedur yang berlaku. 

4) Membina hubungan baik dengan bawahan, pemegang polis, pejabat dan pusat 

pengaruh di wilayahnya. 
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5) Membangun dan mengembangkan budaya perusahaan yang positip. 

 

2.  Kepala Bagian Operasional ( KBO ) 

a.   Hubungan organisasi 

Kepala bagian Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Asuransi Jiwa 

kumpulan, dan membawahi langsung : 

1) Pejabat Fungsional 

2) Pegawai Administrasi 

b.  Peran 

 Kepala Bagian Operasional berperan untuk membantu Kepala Wilayah dalam 

melaksanaan pembinaan dan pengawasan implementasi trilogi operasional asuransi 

jiwa dikantor cabang asuransi jiwa kumpulan. 

c.  Tugas 

1) Mengembangkan organisasi pemasaran berkualitas tinggi yang mamou 

mengaplikasikan taktik operasional. 

2) Mengembangkan dan mengembalikan implementasi taktik operasional yang efektif 

dan efisien. 

3) Mengembangkan pola penggarapan pasar yang efektif. 

4) Mengembangkan jaringan pasar untuk mendukung penguasaan pasar yang dominan. 

d.  Kewajiban 

1) Menyusun program pengadaan, seleksi, pendidikan dan pembinaan agen. 

2) Mengawasi pelaksanaan rekrut, pendidikan dan latihan calon agen serta 

merekomendasikan hasilnya kepada wilayah. 

3) Mengawasi pemberdayaan agen dan agen Koordinator. 

4) Membina dan menilai kinerja bawahan. 

5) Mengevaluasi produktivitas organisasi dan efektivitas penggarapan pasar. 

6) Melaksanakan program pengembangan SDM di daerahnya. 

 

3.  Kepala Bagian Administrasi atau Keuangan dan Umum ( KBU ) 

a.  Hubungan Organisasi 

Kepala Bagian administrasi / keuangan dan umum bertanggung jawab kepada kepala 

wilayah, dan membawahi langsung : 

1) Pegawai fungsional. 

2) Pegawai administrasi. 
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b.  Peran 

Kepala Bagian Administrasi / Keuangan dan Umum berperan membantu Kepala 

wilayah dalam menyelenggarakan administrasi dan keuangan, melaksanakan 

pengendalian intern yang tertib serta melakukan pengolahan data dalam wilayah 

kerjanya. 

c.  Tugas 

1) Menghimpun dan menyusun rencana kerja serta anggaran sewilayah. 

2) Menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan data. 

3) Mengelola keuangan kantor wilayah. 

4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan 

kantor cabang di wilayahnya. 

5) Melaksanakan dan mengawasi tertib pelayanan terhadap pemegang polis. 

d.  Kewajiban 

1) Membina dan mengawasi penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor 

Cabang. 

2) Mengawasi tertib administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya. 

3) Melakukan pengelolaan data kantor cabang. 

4) Mengkoordinasikan permintaan modifikasi / pengembangan produk dan 

perhitungan tarif premi. 

5) Menghimpun dan menyusun data evaluasi Trilogi Operasional asuransi jiwa. 

6) Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana. 

4.  Kepala Cabang 

a.  Hubungan Organisasi 

Kepala cabang bertanggung jawab kepada kepala wilayah dan membawahi: 

1) Kepala Unit Administrasi dan Keuangan. 

2) Kepala Unit Operasional. 

3) Tenaga Teknik Asuransi Jiwa Kumpulan. 

4) Kasir 

5) Pegawai Administrasi. 

b.  Peran 

Kepala Cabang berperan membantu Kepala Wilayah mengimplementasikan program 

pemasaran meliputi pengelolaan dan pengembangan pasar, pemenuhan dan 

pembinaan SDM, penyelenggaraan tertib administrasi serta penghimpunan dana 

dalam rangka mencapai pertumbuhan usaha, surplus operasional dan profitabilitas. 
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c.  Tugas 

1) Menyusun dan mengembangkan action plan sebagai pelaksanaan taktik operasional 

yang dirumuskan Kepala Wilayah. 

2) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional meliputi produksi, konservasi 

dan pengelolaan dana. 

3) Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi dan keuangan sesuai 

sistem dan prosedur yang berlaku. 

4) Memenuhi kebutuhan dan mengembangkan SDM. 

d.  kewajiban 

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang. 

2) Menyusun dan melaksanakan action plan sebagai impementasi dari taktik 

operasional meliputi :macam kegiatan, waktu pelaksanaan, aparat pelaksana, cara 

melaksanakannya. 

3) Melakukan rekruitment, pendidikan dan latihan SDM. 

4) Mengendalikan kegiatan konservasi meliputi kelancaran penagihan premi dan 

terkendalinya klaim meninggal dan penebusan. 

5) Mengendalikan keuangan cabang berdasarkan anggaran yang telah ditetapakan. 

 

5. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan 

a.  Hubungan Organisasi 

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang 

dan membawahi langsung : 

1) Staf ( pejabat fungsional ). 

2) Pegawai Administrasi. 

b.  Peran 

Membantu Kepala cabang dalam menyelenggarakan administrasi dan keuangan serta 

mengkoordinasi kegiatan staf dan pegawai administrasi di Kantor cabang asuransi 

jiwa kumpulan. 

c.  Tugas 

1) Melaksanakan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. 

2) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepada pemegang polis. 

3) Melaksanakan pengawasan terhadap unit kerjanya. 

d.  Kewajiban 

1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan Anggaran Tahunan Kantor Cabang. 
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2) Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.  

3) Menyelenggarakan administrasi produksi. 

4) Menyelenggarakan administrasi portofolio yang up to date. 

5) Melayani permohonan klaim sesuai dengan sistem dan rosedur. 

6) Mengawasi dan membina Staf / pejabat fungsional dan pegawai administrasi 

bawahannya. 

6. Kepala Unit Operasional ( KUO ) 

a.  Hubungan Organisasi 

Kepala Unit Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Cabang serta membawahi 

agen dan Agen Koordinator. 

b.  Peran 

Kepala Unit Operasional berperan membantu Kepala Cabang dalam aktivitas 

penggarapan pasar dan pembangan organisasi keagenan. 

c.  Rincian Tugas 

1) Menyusu rencana dan melaksanakan jadwal kegiatan operasional. 

2) Melakukan indentifikasi dan segmentasi pasar. 

3) Melakukan distribusi pasar kepada agen. 

4) Melakukan perekrutan dan pembinaan agen dan agen koordinator. 

5) Membangun dan mengembangkan jaringan pasar. 

d.  Kewajiban 

1) Melakukan indentifikasi dan analisa pada segmen pasar yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2) Meneliti dan mempelajari laporan harian kegiatan Agen dan agen Koordinasi. 

3) Membantu agen atau agen Koordinasi untuk melakukan penetrasi pasar, negosiasi 

dan kerjasama penutupan. 

4) Mengawasi pelayanan penagihan premi pada pemegang polis. 

5) Menjalin hubungan baik dengan pemegang polis dan pusat pengaruh. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Mutu Pelayanan Nasabah  

Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap perusahaan. Selain 

menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan 

pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang puas 

terhadap produk dan jasa pelayanan akan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan 

yang sama muncul kembali dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor 

kunci bagi pelanggan dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar 

dari volume penjualan perusahaan.  

Dalam industri jasa pelayanan merupakan faktor penting yang harus selalu 

diperhatikan, dengan memperhatikan peran layanan yang semakin menonjol maka 

menjadi hal mutlak diperlukan untuk senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan agar 

dapat menjadi suatu strategi dalam meraih dan mengembangkan perusahaan. Begitu pula 

pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan Surakarta yang selalu 

berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi para nasabahnya. Setiap pelayanan 

yang diberikan selalu diperhatikan oleh para nasabah karena yang dapat menilai baik atau 

tidaknya pelayanan adalah para nasabah asuransi.  

Dari data – data yang diperoleh dari asuransi kumpulan Surakarta Mutu pelayanan 

AJB Bumiputera 1912 kantor cabang askum Surakarta didasarkan pada beberapa hal 

yaitu : 

1.   Kecepatan 

  Kecepatan yang dimaksud disini adalah kecepatan dalam memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada para nasabah. Bagaimana para agen AJB 

Bumiputera 1912 Surakarta menawarkan produk – produk asuransi kepada calon 

nasabah, menanggapi keluhan dari para nasabah serta dengan cepat pula menangani 

pencairan klaim sehingga apa yang dilakukan menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan dari para nasabah.  

  Menurut penuturan Sri Palupi, Spd pegawai Bank BPR Bhakti Riyadi kantor 
cabang Klaten salah satu nasabah AJB Bumiputera 1912 cabang asuransi kumpulan 
Surakarta menuturkan “ menurut saya tingkat kecepatan para pegawai Asuransi 
Bumiputera dalam menanggapi keluhan dan memasarkan serta menjelaskan produk-
produk Asuransi sudah cukup baik dan memuaskan para nasabahnya sudah dapat 
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dipastikan bahwa para pegawai disini memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya 
”.  

 
2.   Ketepatan waktu 

  Ketepatan waktu merupakan waktu yang digunakan selama tahap – tahap 

proses pelayanan nasabah dari pencarian calon nasabah sampai pada penerbitan polis 

(akte perjanjian asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ). Apakah 

alokasi waktu yang digunakan untuk melayani nasabah sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Prosedur kinerja yang baik akan memperhatikan alokasi waktu yang 

diperlukan sehingga sejak mulai pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai sesuai 

dengan standard waktunya.  

Menurut Agus Suryanto, ST selaku pegawai TTA ( Tenaga Teknik Asuransi ) 
menjelaskan bagaimana proses agen dalam melayani calon nasabah dengan 
memperhatikan ketepatan waktu untuk memberikan kepuasan pada nasabah dan 
meningkatkan mutu pelayanan. Menurut Agus Suryanto, ST menuturkan “ Awalnya 
petugas asuransi atau agen datang keinstansi atau perusahaan untuk menawarkan 
produk – produk yang dimiliki oleh AJB bumiputera 1912 Surakarta dengan cara 
menjelaskan tentang produk – produk tersebut dan menunjukkan proposal kerja. 
Tidak semua instansi langsung mengetahui jenis asuransi apa yang pas dan cocok 
untuk para karyawannya, apabila begini keadaannya maka petugas asuransi 
menanyakan kepada pegawai TTA ( Tenaga Teknik Asuransi ) mengenai produk 
asuransi apa yang cocok / sesuai dengan perusahaan yang bersangkutan. TTA 
bertugas menentukan jumlah premi yang harus dibayar oleh nasabah dan menentukan 
jenis asuransi apa yang pas atau cocok bagi perusahaan yang bersangkutan. Setelah 
TTA menentukan besarnya premi dan jenis asuransi maka agen menawarkannya 
kembali kepada perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut 
menyetujui maka terjadilah kontrak kerja tetapi apabila perusahaan tersebut tidak 
menyetujui maka dapat dibicarakan kembali “.  

Selama ini para agen dirasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan 

dapat menerbitkan polis sesuai dengan waktu yang dijanjikan kepada para nasabah, 

hal ini ditandai dengan tidak adanya komplain atau keluhan dari nasabah yang masuk 

kekantor AJB Bumiputera 1912 Surakarta. 

3.   Keramahan 

  Sikap ramah yang diberikan saat melayani para nasabah sangat mempengaruhi 

nama baik perusahaan. Keramahan disini tidak hanya ditunjukkan oleh para agen 

tetapi juga harus ditunjukkan oleh semua peagawai AJB Bumiputera 1912 Surakarta 

baik yang bertugas di dalam dan diluar kantor. Saat ini para pegawai AJB Bumiputera 

1912 Surakarta sudah cukup bersikap ramah kepada para nasabah hal ini ditandai 

dengan tetap eksisnya Bumiputera ditengah munculnya beberapa perusahaan asuransi 

lain yang tidak boleh dipandang sebelah mata. 
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  Menurut Andri, SH pegawai Bank Bukopin unit Mikro Swamitra Griya Artha 
yang merupakan salah satu nasabah Asuransi Kumpulan Bumiputera 1912 Surakarta 
menuturkan “ menurut saya hampir semua pegawai yang bekerja pada AJB 
Bumiputera Surakarta sudah bersikap ramah dan sopan kepada para nasabah, hal ini 
ditandai dengan sikap para pegawai yang selalu tersenyum dan melayani semua 
nasabah tanpa membeda-bedakan nasabah yang satu dengan yang lain”. 
Berikut ini beberapa sikap ramah yang harus ditunjukkan para agen dalam   

menghadapi nasabah : 

a) Nasabah yang pendiam 

Pelanggan yang pendiam dan cenderung pemalu akan merasa tentram jika dihadapi 

dengan ramah tamah dan penuh perhatian. Jika nasabah seolah – olah sedang 

memikirkan sesuatu, sebaiknya petugas jangan mengajak berbicara tetapi cukup 

melontarkan petanyaan – pertanyaan yang dapat menarik perhatian pada produk 

yang ditawarkan. 

b) Nasabah yang tidak sabar 

Nasabah yang tidak sabar biasanya tidak menyukai cara promosi atau cara 

pengenalan produk yang bertele- tele, menurut mereka itu akan menghabiskan 

waktu jadi secara cepat dan efisen serta tetap bersikap ramah kepada nasabah harus 

dapat menangani situasi tersebut dan bila perlu menenangkan pelanggan dengan 

melakukan promosi yang cepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dengan 

menjelaskan pokok – pokoknya saja. 

Nilai – nilai utama dalam perusahaan juga mempunyai peranan penting karena 

selain dapat memelihara konsistensi organisasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan pada nasabah. Nilai – nilai tersebut antara lain : 

1. Orientasi pelanggan atau nasabah 

 Orientasi pelanggan mempunyai arti menyesuaikan apa yang kita lakukan dan 

bagaimana kita melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh pelanggan, karena apabila 

kita mengetahui keinginan pelanggan maka dapat dikatakan pelayanan yang kita berikan 

sudah cukup memuaskan. Orientasi pelanggan dapat dilakukan dengan berbagai cara 

antara lain sebagai berikut : 

a.  Menganggap nasabah bukan hanya pemegang polis tetapi juga bawahan kita, 

kolega dan juga sebagai atasan kita. 

b. Memiliki keinginan dan melakukan tindakan bahwa kita ingin tahu       lebih lanjut 

tentang kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang telah diberikan. 
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c. Mengetahui apa kekurangan dan kelemahan yang kita miliki dalam pandangan 

nasabah dan mengambil tindakan apa yang akan dilakukan untuk dapat 

memperbaikinya. 

d.  Mengetahui bagaimana kompetitor memuaskan nasabah dan bagaimana mutu 

pelayanan nasabah kita dibandingkan dengan mereka. 

2.  Orientasi Bisnis 

    Orientasi Bisnis mempunyai makna mengerti dan paham bagaimana bisnis dapat 

bekerja dengan baik, bagaimana mengambil inisiatif dan memperkecil resiko yang ada 

dalam perusahaan. Orientasi bisnis dapat dilakukan dengan beberapa cara , antara lain 

sebagai berikut : 

a.  Melakukan pekerjaan dengan teliti dan tidak tergesa – gesa sehingga akan 

mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan serta tidak akan 

mengecewakan nasabah. 

b.  Membuat terobosan baru yang bisa menciptakan peluang bisnis baru dan dapat 

memenuhi kebutuhan nasabah. 

c.  Siap menghadapi dan mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan perusahaan. 

3.  Kompetensi 

   Kompetensi memiliki pemahaman bahwa setiap karyawan AJB Bumiputera 1912 

cabang Askum Surakarta memiliki semangat untuk maju, dan dapat mengambil inisiatif 

serta dapat mengembangkan diri menjadi karyawan yang dari waktu kewaktu 

meningkatkan kompetensinya sehingga apa yang dilakukan dapat meningkatkan mutu 

pelayanan dan dapat memuaskan nasabah. Orang yang memiliki kompetensi berarti 

mereka memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta kualitas profesional. 

Kompetensi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 

a. Mau melihat kediri sendiri dan mengakui tingkatan keahlian dan kemampuan yang 

dimiliki. 

 b.   Memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas – tugasnya. 

c.   Ketika memberikan pelayanan pada nasabah tidak membeda – bedakan antara 

nasabah yang satu dengan yang lain sehingga mereka semua diperlakukan sama 

kedudukannya. 

d.  Mau mendengar dan menghargai pendapat yang diutarakan nasabah serta mau 

menerima pendapat mereka sebagai suatu pendapat yang benar walaupun itu 

pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya. 
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e.  Memiliki semangat dan keinginan untuk melakukan hal – hal, tugas – tugas sesuai 

dengan permintaan pelanggan atau nasabah. 

 

Dari beberapa uraian diatas  mengenai penilaian mutu maka dapat diketahui 

bahwa mutu pelayanan pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan 

Surakarta sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya keluhan dari para 

nasabah, mereka tetap bertahan dan tidak pindah keperusahaaan asuransi lain. AJB 

Bumiputera 1912 tetap bertahan ditengah dunia persaingan meskipun  banyak 

bermunculan perusahaan – perusahaan asuransi lain yang tidak kalah besar. Saat ini AJB 

Bumipueta 1912 tetap menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. 

Meskipun begitu untuk dapat bertahan di dunia persaingan asuransi yang semakin ketat 

tetap mutu pelayanan pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan 

Surakarta harus terus ditingkatkan lagi. 

 

B. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan pada Nasabah 
 

Agar dapat memuaskan kebutuhan nasabah dan meningkatkan mutu 

pelayanannya, maka asuransi kumpulan Surakarta melakukan beberapa upaya atau 

tahapan antara lain : Mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah, Mengetahui proses 

pengambilan keputusan dalam pemakaian jasa, Membangun citra perusahaan, serta 

Membangun kesadaran akan pentingnya kepuasan nasabah. 

 
1.   Mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah 

 Mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat dilakukan dengan 

mengetahui motif pelanggan memakai jasa AJB Bumiputera 1912 Surakarta. Perlu 

disadari bahwa tidak semua pelanggan mau dan mampu secara terbuka 

mengungkapkan motif  para nasabah memakai jasa mereka. Mengetahui apa yang 

diinginkan oleh nasabah akan memudahkan perusahaan dalam mengkomunikasikan 

produk kepada sasaran pelanggannya. 

2.   Mengetahui proses pengambilan keputusan dalam pemakaian jasa 

Dengan mengetahui tipe pengambilan keputusan nasabah dalam memakai jasa AJB 

Bumiputera 1912 Surakarta, maka perusahaan dapat memprediksikan faktor yang 

mempengaruhi nasabah dalam memutuskan pemakaian jasa dan memilih cara 

pelayanan nasabah yang tepat. 

3.   Membangun citra perusahaan 
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 AJB Bumiputera 1912 Surakarta perlu memperhatikan proses informasi yang 

membentuk persepsi nasabah terhadap produk mereka. Persepsi positif atau negatif 

sangat tergantung pada informasi yang diterima nasabah atas produk yang ditawarkan 

perusahaan. 

4.   Membangun kesadaran akan pentingnya kepuasan nasabah 

Membangun kesadaran harus dilakukan dengan tindakan nyata bahwa semua unit 

yang ada dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan nasabah. Jika 

kepuasan nasabah menjadi motivasi setiap unit, maka pembentukan citra akan 

maksimal. 

Upaya – upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan karena 

tanpa pelayanan yang baik suatu perusahaan tidak akan pernah bisa berkembang dan 

dipercaya oleh para konsumennya atau pelanggan. Maka dalam hal ini AJB Bumiputera 

1912 Surakarta mempunyai upaya – upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada para 

nasabahnya. Upaya tersebut antara lain : 

1. Dalam ruang lingkup perusahaan 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan agen dan job 

training. AJB Bumiputera mengadakan pendidikan agen 2/3 kali dalam setahun, 

pendidikan agen dilakukan agar para agen baru benar – benar mengetahui tentang 

asuransi dan produk apa saja yang ditawarkan serta mengetahui bagaimana harus 

bersikap didepan para nasabah. Hal ini menjadi salah satu bukti bawa AJB 

Bumiputera 1912 memperkerjakan orang – orang yang berkualitas dan benar – benar 

dipersiapkan untuk bekerja dalam dunia asuransi. 

b. Meningkatkan dan pelayanan kepada para pemegang polis atau nasabah dengan cara 

mempercepat penerbitan polis ( akte perjanjian asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh 

perusahaan asuransi ), penagihan yang dilakukan tepat waktu dan mempercepat 

pembayaran asuransi. 

c. Meningkatkan kualitas produksi dengan cara mengarahkan target nasabah kegolongan 

menengah keatas. Maksudnya untuk meningkatkan kualitas produksi agar cepat 

meningkat maka AJB Bumiputera lebih mengarahkan sasaran pasar kepada golongan 

menengah keatas tapi bukan berarti mengabaikan golongan menengah kebawah. 

d.  Meningkatkan kualitas sistem pembayaran dengan media penagihan atau pembayaran 

premi yang dapat dilakukan melalui setoran langsung ke Bank yang ditunjuk atau 

telah bekerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan 
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Surakarta. Ini sangat memudahkan para nasabah dalam hal pembayaran premi, para 

nasabah tidak perlu datang atau bertemu dengan agen apabila akan melakukan 

pembayaran premi. 

e. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 Surakarta. 

Misalnya saja dengan menambah fasilitas komputer untuk keperluan para agen dalam 

melayani nasabah. 

f. Menambah tenaga agen yang profesional dan mampu memahami keinginan nasabah 

atau pemegang polis. 

2. Diluar ruang lingkup perusahaan 

a. Melakukan promosi dengan cara melalui media cetak dan elektronik serta    promosi 

yang dilakukan oleh para agen asuransi. Waktu para agen bertemu dengan calon 

nasabah dan menjelaskan jenis – jenis asuransi apa saja yang dimiliki oleh AJB 

Bumiputera 1912 Surakarta, hal ini juga sudah merupakan jenis promosi tidak 

langsung. Sebenarnya Jenis promosi seperti ini akan lebih efisien dan mengena bagi 

para nasabah karena para nasabah dapat menanyakan langsung kepada agen apabila 

ada hal yang kurang jelas mengenai asuransi atau produk yang ditawarkan oleh para 

agen atau pegawai asuransi. 

b. Menjalin hubungan baik dengan pemegang polis dengan cara memberikan door price 

atau hadiah kepada para pelanggan tetap AJB Bumiputera 1912 kantor cabang 

asuransi kumpulan Surakarta. 

c. Meningkatkan citra perusahaan melalui penampilan kantor cabang yang baik, bersih 

dan menarik serta nyaman dipandang mata. 

Diketahui dari beberapa sumber dalam pelaksanaan upaya peningkatan mutu 

pelayanannya, AJB Bumiputera 1912 tetap berpedoman pada beberapa hal yaitu : 

a.   Customer Satisfiction ( kepuasan pelanggan ) 

 Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kepuasan bagi pelanggan AJB bumipuetra 1912 

Surakarta. 

b.   Reliability ( kehandalan pelayanan ) 

 Pelayanan yang diberikan harus dapat diandalkan, karena semua kegiatan pelayanan 

menuntut suatu kepastian sehingga pelayanan yang diberikan tidak menunjukkan 

keraguan. 

c. Punctuality ( ketepatan waktu ) 

Dalam hal ini jangan sampai pelaksanaan pelayanan tidak sesuai waktu yang 

direncanakan. Misalnya masalah penerbitan polis. 
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Untuk dapat mempertahankan para nasabah agar tetap percaya pada AJB Bumiputera 

1912 cabang Askum Surakarta maka perusahaan harus membangun citra positif dimata 

para nasabah, cara – cara tersebut antara lain : 

a. Memperhatikan pentingnya kesan awal. 

b. Jangan membuat orang lain atau nasabah menunggu karena hal tersebut       dapat 

membuat nasabah kesal. 

c. Sapalah pelanggan dengan menyebut namanya. 

d. Usahakan selalu bersikap ramah, sampaikan salam sesuai waktu. 

e. Pada waktu berbicara pandanglah mata nasabah. 

f. Tersenyumlah setiap saat kepada nasabah. 

g. Berbicara dengan jelas, dengan kata – kata yang dipahami pelanggan. 

 

Menurut penuturan Drs. Thatit Harjanta “dalam meningkatkan kualitas mutu 
pelayanan AJB Bumiputera 1912 cabang askum Surakarta tergantung dari keterlibatan 
para pegawai asuransi, semakin baik kualitas pegawai yang ada maka kegiatan 
peningkatan mutu akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan”.  

Oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan terhadap para pegawai, dari data – data 

yang diperoleh adapun perbaikan itu meliputi : 

 

 

 

1. Memelihara dan meningkatkan semangat kejuangan para pegawai. 

  Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pegawai dari rasa jemu pegawai sehingga 

produktivitas pegawai akan menurun. Cara – cara yang dapat ditempuh antara lain : 

a. Menerapkan disiplin disegala bidang dengan mengkondisikan para pegawai 

supaya taat kepada prosedur dan tanggung jawab 

b. Meningkatkan semangat pegawai untuk membentuk ketahanan diri dalam 

keadaan apapun, pantang menyerah dan haus akan kemajuan. 

c. Menanamkan rasa turut memiliki kepada para pegawai, sehingga mereka 

sadar bahwa AJB Bumiputera 1912 cabang Asuransi Kumpulan Surakarta 

adalah sawah ladang bersama yang perlu dijaga kesuburannya. 

d. Meningkatkan semangat kerja yang tinggi untuk memenuhi kepuasan 

nasabah. 

2. Meningkatkan profesionalisme pegawai 
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 Senantiasa berusaha untuk meningkatkan kemampuan para pegawai agar pegawai 

betul – betul memahami proses kerja dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan 

nasabah. Cara yang ditempuh antara lain : 

a. Memberikan bimbingan teknis tentang prosedur kerja atau sejenisnya 

melalui pendidikan agen yang dilakukan setahun sekali. 

b. Membekali para pegawai dengan aspek – aspek keniagaan atau pemasaran. 

c. Mendorong dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan baik didalam maupun diluar perusahaan. 

3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif 

 Menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan sehingga iklim kerja menjadi segar 

adalah salah satu tugas dari semua pegawai. Dengan terciptanya kondisi kerja yang 

demikian memungkinkan terjalinnya kerjasama antar pegawai. Kondisi kerja yang 

diharapkan menjadi tempat yang subur bagi munculnya ide – ide serta masukan yang 

positif dari para pegawai sehingga tingkat produktifitas dapat terwujud. Untuk 

meningkatkan kondisi tersebut dapat ditempuh beberapa cara antara lain : 

a. Menciptakan iklim keterbukaan agar komunikasi dilingkungan kerja berjalan 

dengan baik. 

b. Mengadakan pertemuan untuk menampung saran – saran dari para pegawai.

     

Memuaskan kebutuhan nasabah dapat terealisasi, jika AJB Bumiputera 1912 

Surakarta menjadikan kepuasan kebutuhan nasabah sebagai strategi bisnis yang 

berkelanjutan dan bukan hanya kebijakan sesaat saja. Dalam memberikan pelayanan 

faktor manusia sebagai pemberi pelayanan sangat penting. Hal tersebut dikarenakan 

manusialah pelaksana dari seluruh proses pelayanan. Salah satu bagian dari faktor 

manusia ini adalah pegawai yang secara langsung berinteraksi dengan para nasabahnya. 

Sikap mereka termasuk kecepatan, ketepatan dan keramah tamahan dalam memberikan 

pelayanan menjadi sorotan. 

 

C. Hambatan yang dihadapi dan upaya dalam menghadapi hambatan 

 Dalam upaya peningkatan pelayanan pada nasabah masih terdapat hambatan – 

hambatan yang ditemui oleh AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan 

Surakarta antara lain sebagai berikut : 
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1. Terbatasnya personil untuk melayani nasabah. Terbatas disini maksudnya adalah 

terbatasnya atau kurangnya jumlah pegawai profesional yang tidak sebanding dengan 

jumlah nasabah AJB Bumiputera 1912 Surakarta. 

2.  Kurangnya fasilitas komputer dan mesin ketik yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 

cabang Askum Surakarta untuk mencukupi kebutuhan para karyawannya yang 

digunakan untuk memasukkan data – data penting yang antara lain untuk mengentry 

atau memasukkan data – data para nasabah juga untuk mengecek nasabah – nasabah 

yang belum membayar preminya. 

3.  Kurangnya promosi di media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh AJB 

Bumiputera 1912 kantor cabang Asuransi kumpulan Surakarta mengenai produk – 

produk dan manfaat – manfaat apa yang dapat diperoleh para calon nasabah apabila 

mereka menjadi nasabah. 

 

Menurut informasi yang diperoleh dari Drs. Thatit Harjanta selaku kasir pada AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Asuransi kumpulan Surakarta Upaya – upaya yang telah 

dilakukan AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan Surakarta untuk 

mengatasi hambatan tersebut antara lain : 

1.  Saat ini AJB Bumiputera 1912 Surakarta sedang mecari beberapa agen dan akan 

diikutkan pendidikan agen agar menjadi para agen yang profesional yang siap 

melayani para nasabah dan dapat memberikan kepuasan kepada para nasabah. Pada 

bulan April 2009 kemarin telah dilaksanakan pendidikan agen asuransi di Semarang 

dan ternyata tidak sedikit yang berminat untuk bergabung dengan AJB Bumiputera 

1912 Surakarta. 

2. Saat ini pihak kantor telah berusaha menambah jumlah komputer, mesin printer dan  

mesin ketik serta fasilitas lain yang dianggap penting bagi kelancaran tugas – tugas 

para pekerja AJB bumiputera 1912 Surakarta. 

3.  Walupun promosi dalam media cetak atau elektronik kurang dilakukan   oleh AJB 

Bumiputera 1912 Surakarta tapi promosi secara langsung yang dilakukan oleh para 

agen pada saat mereka menawarkan produknya kepada calon nasabah dirasa akan 

lebih efisien dan mengena pada sasaran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya tentang 

upaya peningkatan mutu pelayanan pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi 

kumpulan Surakarta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Mutu pelayanan nasabah pada asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 kantor cabang 

asuransi kumpulan Surakarta sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya keluhan 

dari para nasabah, mereka tetap bertahan dan tidak pindah keperusahaan jasa atau 

keperusahaan asuransi lain. Walaupun demikian mutu pelayanan pada nasabah harus selalu 

ditingkatkan untuk menghindari berpalingnya nasabah keperusahaan jasa atau keperusahaan 

asuransi lain dan agar citra positip yang telah dibentuk tetap bisa dipertahankan. Sampai saat 

ini Bumiputera 1912 tetap bertahan ditengah dunia persaingan walaupun banyak 

bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi lain yang tidak kalah besar. 

  Upaya meningkatkan mutu pelayanan pada nasabah sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan sebuah perusahaan karena tanpa pelayanan yang baik perusahaan tidak 

akan berkembang dan maju. Upaya peningkatan mutu pelayanan sangat penting di lakukan 

oleh setiap perusahaan, karena dengan memberikan pelayanan yang baik akan meningkatkan 

citra perusahaan dimata para nasabah. Dalam memberikan pelayanan pada nasabah, para 

pegawai AJB Bumiputera 1912 cabang asuransi kumpulan Surakarta telah memberikan 

pelayanan yang cukup baik dengan memberikan bantuan, perhatian dengan keramah tamahan 

kepada nasabah tanpa membedakan nasabah yang satu dengan yang lain sehingga 

menimbulkan kepuasan dan kepercayaan dari para nasabah. Para pegawai pada AJB 

Bumiputera 1912 cabang asuransi kumpulan Surakarta telah melakukan tugas dan 

pekerjaannya dengan cukup baik serta selalu bekerja sama antar sesama pegawai. 

 Dalam upaya peningkatan pelayanan pada nasabah masih terdapat hambatan – 

hambatan yang ditemui oleh AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asuransi kumpulan 

Surakarta antara lain: Terbatasnya personil untuk melayani nasabah, Kurangnya fasilitas 

komputer dan mesin ketik yang dimiliki oleh AJB Bumiputera cabang Askum Surakarta, 

Kurangnya promosi di media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 

1912 kantor cabang Asuransi kumpulan Surakarta tapi saat ini AJB Bumiputera 1912 kantor 

cabang Askum Surakarta sedang berupaya untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut 
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dengan cara menambah agen yang profesional yaitu dengan melakukan pendidikan agen 2/3 

kali dalam 1 tahun, menambah fasilitas yang mendukung pekerjaan para pegawai asuransi 

serta melakukan promosi – promosi. 

 

B. SARAN 

 

 Penulis berharap semoga saran – saran yang penulis kemukakan dapat bermanfaat 

bagi perkembangan AJB Bumiputera 1912 cabang asuransi kumpulan Surakarta. Adapun 

saran – saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Lebih meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan dengan selalu mengutamakan 

kepuasan para nasabah dengan cara menerbitkan kartu polis tepat waktu dan menanggapi 

segala keluhan dari para nasabah tanpa membeda-bedakan nasabah.. 

2.  Meningkatkan sarana dan prasarana didalam kantor seperti komputer, mesin printer dan 

mesin ketik sehingga pekerjaan yang  harus dikerjakan berjalan dengan lancar. 

3.  Meningkatkan kinerja para karyawan dalam melaksanakan tugas – tugas yang telah 

ditentukan dengan cara melayani para nasabah dengan sebaik – baiknya dan 

meningkatkan mutu pelayanan. Para karyawan hendaknya meningkatkan kedisiplinan dan 

tertib baik dalam kedatangannya maupun dalam menyelesaikan urusan administrasi. 
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