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MOTTO

“Man Jadda Wajada”

“Barangsiapa yang bersungguh – sungguh pasti akan mendapatkan hasil”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai

(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya

kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Al – Insyirah, 6-8)

“Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan.

Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata.”

(Dahlan Iskan)
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kondisi yang kurang kondusif akan mengakibatkan berbagai risiko yang

dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehingga membuat mereka membutuhkan

sebuah investasi/tabungan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak

terduga di masa depan yaitu dengan memiliki Asuransi yang berfungsi untuk

mengurangi atau mengganti kerugian secara finansial yang akan dihadapi seseorang

ketika mendapatkan musibah. Dengan mempunyai asuransi kita bisa menjalani hidup

dengan lebih leluasa tanpa dibayangi oleh rasa takut.

Asuransi merupakan salah satu cara untuk melimpahkan risiko dari

tertanggung kepada penanggung agar segala risiko yang dikhawatirkan dalam

menimbulkan kerugian bagi tertanggung dapat dialihkan kepada pihak penanggung.

Asuransi bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, namun untuk

mendapatkan fasilitas pertanggungan asuransi, maka kita wajib membayar premi

secara rutin sebagai investasi kehidupan kita di masa depan.

Kemajuan yang terjadi dalam bidang Asuransi tentu akan membuat

perusahaan asuransi yang ada perlu memikirkan bagaimana bertahan karena ketatnya

persaingan dengan perusahaan diperlukan berbagai kebijaksanaan yang terbaik dalam

menjalankan aktivitas perusahaan, salah satu kebijakan tersebut adalah klaim. Klaim

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi berdasarkan

kepada kenyataan dan keadaan yang sesungguhnya yang dialami atau diderita oleh

tertanggung. Penunjang penyelesaian klaim, diperlukan beberapa proses yang harus

dilalui dalam penyelesaian klaim itu sendiri. Tujuan penyelesaian klaim yaitu untuk

dapat mengadakan pengawasan terhadap perkembangan klaim. Proses penerbitan

klaim juga dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran kejadian dan untuk menghindari

terjadinya penyelewengan.
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Setiap perusahaan asuransi termasuk PT. Asuransi Ramayana Cabang Jember

akan meyakinkan para nasabahnya dengan memberikan jaminan keamanan pada saat

nasabah mendapat musibah. PT. Asuransi Ramayana Cabang Jember juga berusaha

memberikan pelayanan jasa yang terbaik dan prosedural bagi nasabahnya yaitu

dengan cara memberikan keterangan mengenai pelaksanaan penyelesaian klaim

asuransi kecelakaan. Sehingga nasabah yang bersangkutan dapat mengklaim asuransi

untuk mendapatkan ganti rugi. Pelaksanaan penyelesaian klaim agar berjalan dengan

lancar, maka perusahaan harus memberikan penjelasan tentang tata cara penyelesaian

klaim. Sehingga pihak pihak penerima klaim mengetahui proses atau urutan cara

persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan klaim. Oleh karena itu,

kegiatan Praktek Kerja Nyata ini berfokus pada pemahaman Pelaksanaan

Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri yang ada pada PT. Asuransi

Ramayana, Tbk. Cabang Jember.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai kegiatan

pelaksanaan penyelesaian klaim kecelakaan diri pada PT. Asuransi

Ramayana Tbk. Cabang Jember.

b. Untuk memperoleh pengalaman praktek pelaksanaan penyelesaian klaim

kecelakaan diri pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan pelaksanaan praktek kerja nyata meliputi :

a. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis atau kerja

tentang pelaksanaan kegiatan penyelesain klaim kecelakaan diri pada PT.

Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember.

b. Sebagai salah satu syarat tugas utama akhir program Studi Diploma III

Manajemen Perusahaan.
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1.3 Objek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilakukan di PT. Asuransi Ramayana. Tbk. Kantor

Cabang Jember yang bertempat di Jl. Letjen DI Panjaitan No. 162, Jember. No

Telp.(0331) 331367.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai dari tanggal 13 September s/d 14

Oktober 2016, minimal 144 Jam Kerja efektif, sesuai dengan batas ketentuan yang

telah ditetapkan oleh program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Jember.

Senin – jumat : 08.00 Wib – 14.00 Wib

Sabtu – Minggu : Libur

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

Table 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Minggu ke- Jumlah

Jam1 2 3 4

1 Pengajuan Surat Permohonan PKN

kepada Instansi yang terkait,

mengurus surat izin PKN dan

Prosedur PKN

X X 5

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan

Karyawan PT. Asuransi Ramayana

Tbk. Cabang Jember

X X 3

3 Pengarahan dan Penjelasan tentang

gambaran umum dari PT. Asuransi

Ramayana Tbk. Cabang Jember

X X

2

4 Pelaksanaan PKN serta

mengumpulkan data - data dan

informasi untuk digunakan dalam

menyusun laporan PKN

X X X 84

5 Konsultasi dengan dosen

pembimbing secara periodik X X X X 15

6 Penyusunan laporan PKN X X 20

7 Penggandaan laporan PKN X 5

Total jam kegiatan Praktek Kerja

Nyata 144
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Klaim

Klaim berasal dari kata “claim” yang berarti permohonan seorang pemilik

polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai pasal – pasal

dari sebuah polis. Sedangkan menurut klaimnya sendiri disebut claimant, yaitu orang

yang mengajukan klaim untuk pembayaran santunan untuk kerugian yang

dideritanya, sesuai dengan pasal – pasal suatu polis (Ali 2002:55).

Klaim adalah permintaan resmi yang ditunjukkan kepada perusahaan Asuransi

terkait perlindungan finansial atau ganti rugi dari pihak tertanggung, sesuai dengan

kontrak perjanjian yang telah di sepakati antara tertanggung dengan perusahaan

penyedia jasa asuransi.

Klaim menurut UU No.34 Tahun 1964 adalah tuntutan atas fakta. Dalam hal

ini klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh klaiman kepada perusahaan

asuransi untuk mendapatkan pengganti atas kerugian yang menimpa tertanggung.

2.2 Asuransi

2.2.1 Definisi Asuransi

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara

sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini

bisa di maklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut

pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan

uraian diatas bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut.

Definisi – definisi tersebut antara lain :
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1. Definisi asuransi menurut “Insurance – Definition Of Insurance by The Free

Dictionary :

“Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem,

atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk

jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya. Mendapatkan penggantian dari

kejadian – kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian,

kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara

teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin

perlindungan tersebut. Istilah “diasuransikan” biasanya merujuk pada segala

sesuatu yang mendapatkan perlindungan”.

2. Definisi asuransi menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD),

tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246 :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang

penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena

suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

a) Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada

pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur – angsur.

b) Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang

(santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur – angsur

apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.

c) Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

d) Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena

peristiwa yang tak tertentu.

3. Definisi asuransi menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1 :
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“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih,

dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

4. Definisi asuransi menurut Salim (2005:1), yaitu :

“Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian - kerugian kecil

(sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar

yang belum pasti”.

Berdasarkan dari definisi – definisi diatas, kiranya mengenai definisi asuransi

yang dapat mencakup semua sudut pandang :

“Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada

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

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

kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi

secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu.”

5. Menurut Darmawi (2000:4), pengertian asuransi dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dari sudut pandang ekonomi

Asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan

memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian adanya kerugian

keuangan (finansial).

b) Dari sudut pandang hukum

Asuransi merupakan suatu kontrak atau perjanjian pertanggungan risiko

antara tertanggung dan penanggung.
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c) Dari sudut pandang bisnis

Asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau

menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan

dengan berbagai risiko diantara sejumlah besar nasabahnya.

d) Dari sudut pandang sosial

Asuransi merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan

mengumpulkan dana dari anggota – anggotanya guna membayar kerugian

yang mungkin terjadi pada masing – masing anggota tersebut.

e) Dari sudut pandang matematika

Asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan

faedah pertanggungan risiko.

2.2.2 Bentuk – bentuk Asuransi

Bilamana kita melihat cabang – cabang perusahaan yang ada di Negara kita,

maka bentuk – bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan

lain – lain.

2. Asuransi varia (Marine Insurance), yaitu menyangkut keadaan benda – benda

yang diansuransikan, seperti : kerusakan mobil dan pencurian.

3. Asuransi jiwa (Life Insurance), yaitu asuransi yang menyangkut kematian, sakit,

cacat dan lain – lain.

2.2.3 Syarat – Syarat Perjanjian Asuransi

Adapun syarat – syarat perjanjian asuransi menurut Darmawi (2000:64), antara lain :

1. Tujuannya harus legal

Suatu bentuk asuransi hendaknya legal atau tidak bertentangan dengan kebijakan

suatu Negara, keadaan tidak legal terjadi jika pihak yang ditanggung tidak

mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan dalam objek yang

diasuransikan itu. Objek asuransi itu harus dapat dinilai dengan uang, dapat

ditimpa bermacam – macam bahaya dan tidak dilarang oleh Undang – Undang.
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2. Harus ada penawaran dan penerimaan

Penawaran dan penerimaan akan menjadi dasar terjadinya kontrak asuransi yang

berkelanjutan dengan penerimaan polis dan rekening premi.

3. Harus ada imbalan yang dipertukarkan

Suatu kontrak akan sah jika masing - masing pihak memberikan nilai atau

memikul kewajiban terhadap pihak lainnya, janji akan membayar premi dari

pihak tertanggung merupakan imbalan yang berupa janji akan melakukan

pembelian apabila terjadi peristiwa tertentu yang telah ditetapkan.

4. Kedua belah pihak harus kompeten

Suatu kontrak hanya sah jika dilakukan oleh pihak - pihak yang kompeten

(mampu), pihak yang tidak kompeten adalah anak yang belum dewasa dan orang

yang secara mental tidak mampu.

2.2.4 Klasifikasi Asuransi

Menurut  Salim, A. Abas (1998:2) asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jaminan Sosial (Social Insurance)

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib, karena itu setiap orang atau penduduk

harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai

jaminan di hari tuanya.

2. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance)

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela, jadi tidak ada unsur paksaan

seperti jaminan sosial, dan setiap orang tidak wajib memiliki.

Menurut Salim (2005:3-4), asuransi dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a) Government Insurance, yaitu asuransi yang dijalankan pemerintah atau Negara.

b) Commercial Insurance, yaitu asuransi yang bertujuan melindungi seseorang atau

Negara serta perusahaan dari risiko - risiko yang bisa mendatangkan kerugian.
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2.2.5 Jenis Usaha Perasuransian

Jenis usaha asuransi dapat dilihat dari aspek usahanya. Sesuai Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian, jenis usaha asuransi secara

besar dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Usaha Asuransi yang terdiri dari :

a) Asuransi Kerugian (Non Life Asuransi)

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 asuransi kerugian adalah usaha

yang memberikan jasa - jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, keahlian

manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari

peristiwa yang tidak pasti.

b) Asuransi Jiwa (Life Insurance)

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentag usaha perasuransian,

yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa hanyalah perusahaan

asuransi jiwa yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan. Jasa yang

diberikan oleh asuransi jiwa berkaitan erat dengan ketidakpastian produktivitas

ekonomi manusia, misalnya kematian, PHK, dan kemungkinan mengalami

cacat.

Manfaat yang dapat diperoleh dari asuransi jiwa antara lain :

- Santunan bagi tertanggung yang meninggal

- Cadangan dana untuk pensiun

- Menghindari pajak pendapatan

c) Reasuransi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang dimaksudkan dengan

perubahan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan

ulang atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atas asuransi

jiwa. Ini merupakan cara pengalihan sebagian atau keseluruhan risiko kepada

penanggung lain.
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2. Usaha Penunjang Usaha Asuransi, yaitu terdiri dari :

a) Pialang Asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam

penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan

bertindak untuk kepentingan tertanggung.

b) Pialang Reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam

penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi

dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

c) Penilaian Kerugian Asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian

terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.

d) Agen Asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka

pemasaran jasa asuransi dan atas nama penanggung.

2.2.6 Prinsip – Prinsip Asuransi

Beberapa prinsip asuransi menurut Sumarni (2010:69), yaitu :

1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)

Sumber kepentingan yang dapat diasuransikan pada umumnya adalah

kepemilikan harta seorang yang mempunyai kepentingan, dapat diasuransikan

apabila ia mengalami kejadian yang akan dapat menimbulkan kerugian.

Sebaliknya jika ia tidak menghadapi suatu risiko maka dikatakan bahwa ia tidak

mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan.

2. Penggantian Kerugian (indemnity)

Dalam hal ini terjadi kerugian maka pihak perusahaan asuransi sepakat untuk

membayar kerugian pada pihak tertanggung.

3. Itikad Baik (Good Faith)

Suatu kontrak asuransi harus dilakukan “atas dasar itikad baik”.pihak tertanggung

harus memberikan semua keterangan yang sewajarnya mengenai hal-hal yang

memengaruhi risiko. Sebaiknya pihak penanggung harus mau memberikan secara

lengkap tentang perjanjian asuransi tersebut. Sebab asuransi merupakan jasa, jadi
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tidak seperti penjualan barang dapat dilihat dan diperiksa sebelum melakukan

pembelian.

4. Subrogai (Subrogation)

Prinsip ini sebagai pelengkap prinsip indemnity, disini memberi penanggung

membayarkan ganti kerugian, segala hal tertanggung terhadap pihak ketiga

sehubungan dengan terjadinya kerugian tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan

umum yang harus dipenuhi menurut Darmawi (2001:64), antara lain:

a) Harus ada persetujuan dari pihak - pihak yang mengkaitkan diri itu berarti

bahwa salah satu pihak menawarkan dan tawaran diterima baik oleh pihak

lain. Dalam asuransi, tawaran biasanya dilakukan melalui permohonan

pertanggungan oleh calon nasabah. Metode yang paling sederhana yang bisa

dipergunakan dalam asuransi kerugian adalah permohonan lisan kepada agen.

Dalam asuransi jiwa atau kesehatan penawaran pasti dilakukan permohonan

secara tertulis. Sebelum suatu kontrak efektif, permintaan permohonan itu

bahkan tanpa menerima bayaran dari permohonan. Jika diperlukan

perlindungan bisa dimulai segera.

b) Tujuannya harus legal

Pengadilan tidak akan mendukung jika maksud perjanjian ilegal atau

bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya perjanjian menjadi tidak

sah jika yang diasuransikan adalah mobil curian. Contoh lain, perjanjian ilegal

jika seseorang mengasuransikan rumahnya dengan niat sengaja ia akan

membakar rumah itu agar mendapat santunan asuransi.

c) Kedua belah pihak harus kompeten

Suatu kontrak hanya sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten

berdasarkan hukum yang berlaku, misalnya anak dibawah umur belum

kompeten untuk melakukan kontrak atau perusahan asuransi yang belum

mempunyai izin usaha.
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d) Harus ada imbalan yang dipertukarkan

Persyaratan terakhir untuk sahnya sebuah kontrak adalah imbalan yang

dipertukarkan oleh kedua belah pihak untuk persetujuan itu. Dalam asuransi,

pelamar atau calon nasabah melakukan pembayaran premi atau kontrak baru

menjadi efektif atas dasar janji pelamar untuk membayar serta untuk

memenuhi kondisi-kondisi lainnya. Sedangkan imbalan dari penanggung

adalah berupa janji untuk membayar kerugian atau dasar menyediakan servis

lain kepada tertanggung.

2.2.7 Fungsi, Manfaat dan Tujuan Asuransi

Secara umum asuransi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Transfer Risiko

Dengan membayar premi yang relative kecil, seseorang atau perusahaan dapat

memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke

perusahaan asuransi.

2. Kumpulan Dana

Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana

untuk membayar risiko yang terjadi.

Selanjutnya yaitu manfaat dari asuransi. Asuransi memberikan manfaat bagi

tertanggung, penanggung dan pemerintah.

Manfaat yang diterima oleh tertanggung baik individu maupun pengusaha dari

jasa asuransi antara lain :

a) Rasa aman dan perlindungan

Sebagai individu maupun pengusaha, polis memberikan rasa aman atas kerugian

yang mungkin terjadi.

b) Perindustrian biaya dan manfaat yang lebih adil

Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan

mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
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c) Polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan

sebagai kelengkapan memperoleh kredit.

d) Sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh

pendapatan berupa bunga dan bonus sesuai perjanjian.

Asuransi dapat memberikan manfaat bagi penanggung sebagai berikut :

a) Mendorong peningkatan kegiatan usaha

Apabila penanggung berhasil menarik banyak anggota masyarakat (petani,

karyawan, pengusaha, pegai negeri) menjadi tertanggung, maka kegiatan usaha

pihak penanggung menjadi besar.

b) Memperoleh keuntungan

Dana atau premi yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber modal di

berbagai bidang usaha.

Asuransi dapat memberikan manfaat bagi pemerintah yaitu :

a) Mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang usaha.

Dana (premi) yang berhasil dihimpun dari masyarakat merupakan sumber modal

di berbagai bidang usaha.

b) Mendorong peningkatan kesempatan kerja.

Dengan meningkatknya bisnis jasa asuransi maka akan menciptakan kesempatan

kerja.

c) Meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Darmawi (2000:6) peran atau fungsi asuransi sebagai berikut :

Secara Makro

Peran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu peran asuransi bagi perorangan atau keluarga

dan peran asuransi bagi dunia usaha.

a. Peran asuransi bagi perorangan atau keluarga antara lain :
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1) Sebagai proteksi, artinya asuransi memberikan perlindungan terhadap

peristiwa yang terjadi dengan nasabah sesuai dengan perjanjian.

2) Sebagai tabungan (saving), artinya nasabah menyimpan atau menyetor

uangnya yang dalam bahasa asuransi disebut premi yang dibayarkan oleh

nasabah dalam jangka wakktu yang telah ditentukan, tetapi pengambilannya

sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalm polis.

3) Sebagai agunan (collateral), artinya dengan menjadi nasabah suatu asuransi

maka secara otomatis ada jaminan terhadap peristiwa yang terjadi sesuai

dengan jenis asuransi yang diikuti.

4) Sebagai warisan, artinya asuransi menjamin nasabah jika terjadi risiko

termasuk risiko meninggal dunia. Jika tertanggung meninggal dunia pada

masa asuransi, maka ahli waris akan mendapat jaminan, uang tersebut juga

dapat dikatakan sebagai warisan.

b. Peran asuransi bagi dunia usaha :

1) Asuransi menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan, artinya asuransi

akan menjamin dan memberikan ganti rugi bagi perusahaan nasabahnya jika

terjadi musibah atas kerugian.

2) Asuransi mendukung program kesejahteraan karyawan, artinya jika suatu

perusahaan menjaminkan kesejahteraan karyawannya pada asuransi, maka

jika terjadi peristiwa mendapat ganti rugi sesuai perjanjian yang telah

disepakati.

Secara Mikro

a. Pemberian proteksi terhadap nilai ekonomi masyarakat, artinya asuransi

menjamin nasabahnya jika terjadi musibah, misalnya sakit atau meninggal dunia.

b. Lembaga penghimpunan dana masyarakat, artinya asuransi menghimpun dana

berupa premi asuransi dari masyarakat atau musibah untuk di investasikan

kembali.
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c. Pemberian kesempatan kerja, artinya perusahaan asuransi banyak merekrut FU

(Field Underwriter) atau sales asuransi untuk menjual produk asuransi, denagn

demikian asuransi banyak menarik tenaga kerja yang mempunyai kemampuan

untuk maju.

d. Penghasilan pajak, artinya dari gaji dan komisi yang diberikan bagi karyawan

perusahaan asuransi sebagian dipotong untuk pajak.

2.2.8 Istilah-istilah dalam Asuransi

1. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang berjanji akan membayar sejumlah

uang (santunan) kepada pihak tertanggung.

2. Pemegang polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau

penggantinya menurut hukum dengan Penanggung.

3. Tertanggung adalah orang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa dimana

jenis perjanjian asuransi tertulis dalam polis.

4. Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat -

syarat Umum Polis (SUP) dan ketentuan lainnya apabila diadakan beserta segala

tambahan/perubahannya yang memuat syarat - syarat perjanjian asuransi yang

merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari polis.

5. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang Polis kepada

Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis.

6. Penerima faedah adalah orang yang ditunjuk oleh pemegang Polis sebagai pihak

yang berhak atas manfaaat asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia,

dengan ketentuan bahwa orang tersebut mempunyai kepentingan terhadap

Tertanggung atas perjanjian asuransi yang bersangkutan (insurable interest) dan

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan

yang berlaku di Negara tempat dibuatnya perjanjian.

7. Uang Asuransi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang akan

dibayar oleh Penanggung apabila syarat - syarat dan ketentuan pembayaran

sebagaimana tercantum dalam polis telah dipenuhi.
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8. Nilai Tebus adalah sejumlah uang yang ditetapkan perusahaan yang berdasarkan

perhitungan aktuaria yang dibayarkan kepada pemegang Polis sebagai akibat

pemutusan perjanjian asuransi.

9. Perhitungan Aktuaria adalah perhitungan yang digunakan dalam asuransi

berdasarkan matematika.

2.3 Pengertian Klaim Kecelakaan

Klaim merupakan permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap

perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari

sebuah polis (Ali, A. Hasyim 1996:5). Sedangkan pengertian klaim menurut UU. No

34 Tahun 1964 adalah tuntutan atas fakta. Dalam hal ini klaim merupakan tuntutan

yang diajukan oleh klaiman kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan

penggantian atas kerugian yang telah menimpa tertanggung.

Pengertian kecelakaan secara umum adalah suatu kejadian kecil yang dapat

terjadi kapan dan dimana saja dan siapapun dapat mengalaminya. Beberapa definisi

lain dari kecelakaan adalah sebagai berikut :

1. Definisi kecelakaan menurut PT. Asuransi Ramayana adalah peristiwa benturan

atau sentuhan benda keras, benda cair, gas serta api yang datangnya di luar

terhadap tertanggung atau peserta yang tidak sengaja dan tidak diduga

sebelumnya yang dapat menyebabkan tertanggung atau peserta menderita cedera

jasmani dalam tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu

kedokteran. Dalam pengertian kecelakaan termasuk pola masuknya kuman-

kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka yang diakibatkan

oleh kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan secara ilmu

pengetahuan.

2. Menurut Darmawi, Herman (2004:126), yang dimaksud dengan kecelakaan

adalah :
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a) Suatu kekerasan dari luar yang dampaknya, baik yang bersifat fisik maupun

non fisik terhadap tubuh seseorang yang seketika itu mengakibatkan luka

(cedera).

b) Keracunan uap beracun yang tidak dilakukan secara sengaja, mati lemas,

tenggelam, serta terdampar ditempat sepi karena musibah, kadang yang

disebabkan oleh zat-zat yang mengandung hama penyakit yang memasuki

tubuh seseorang yang tidak sengaja terjatuh dalam air atau cairan padat.

Dari definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari

klaim kecelakaan diri (Personal Accident) adalah suatu kumpulan prosedur

permohonan atau tuntutan dari pemegang polis terhadap perusahaan asuransi untuk

pembayaran santunan karena tertanggung mengalami kecelakaan yang menyebabkan

kematian, cacat tetap, maupun rawat inap.

2.4 Hal-hal yang dianggap sebagai kecelakaan

1. Keracunan dalam bentuk gas dan/uap yang mengandung racun yang masuk ke

dalam tubuh karena secara tidak sengaja terhirup, terjadi secara mendadak, dan

tidak dikehendaki sebelumnya. Terkecuali keracunan tersebut diakibatkan oleh

tertanggung sendiri karena menggunakan obat-obat bius atau zat-zat lain yang

dapat menimbulkan akibat-akibat yang merusakkan dengan sengaja.

2. Tertanggung secara tidak sengaja terjatuh kedalam air/kedalam zat cair atau zat

padat lainnya. Kemudian tertular penyakit karena masuknya zat-zat yang

mengandung kuman-kuman penyakit sebagai akibat terjatuhnya tertanggung.

3. Akibat musibah yang dapat secara mendadak dari luar, seperti tertimpa

reruntuhan, pendaratan pesawat yang tidak sempurna, tenggelam di kapal yang

karam, dan kecelakaan kendaraan bermotor yang juga mengkibatkan kerugian

besar secara fisik.

4. Jika tertanggung mengalami penganiayaan atau penyerangan dari sebuah

kelompok tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun
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dilakukan secara tidak sengaja kemudian menyebabkan cacat secara jasmani,

maka hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai sebuah kecelakaan.

5. Infeksi luka, akibat kuman atau bakteri jahat yang masuk melalui luka yang

kemudian menyebabkan hilangnya fungsi dari bagian tubuh atau harus mengalami

amputasi.

6. Kejadian mal praktek dari seorang petugas medis, baik dokter maupun perawat.

Yang mana memperparah penyakit yang diderita tertanggung.

2.5 Manfaat asuransi kecelakaan

1. Memberikan santunan berupa uang tunai kepada ahli waris (yang namanya

tercantum di dalam polis) apabila tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan

oleh suatu kecelakaan.

2. Memberikan santunan asuransi apabila tertanggung menderita cacat permanen

karena suatu kecelakaan.

3. Memberikan uang pengganti biaya perawatan dan pengobatan (jika menggunakan

sistem reimburse), atau membantu biaya perawatan dan pengobatan atas

tertanggung karena mendapat kecelakaan.

2.6 Dana Santunan

Dana santunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban

atau ahli waris korban yang dihimpun dari iuran wajib dana pertanggungan wajib

kecelakaan penumpang. Dana santunan menurut asuransi Ramayana ada dua macam,

yaitu santunan kematian karena kecelakaan (accident death benefit) dan santunan

untuk korban cacat sementara atau tetap. Pengertian dari santunan kematian adalah

pembayaran untuk kehilangan nyawa karena suatu kecelakaan yang merupakan

penyebab langsung kematian itu. Santunan korban cacat adalah pembayaran santunan

untuk korban cacat badan akibat suatu kecelakaan (Ali, A. Hasyim 1996:4).
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BAB 3

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sejarah PT. Asuransi Ramayana Tbk Jember

PT. Asuransi Ramayana didirikan pada tanggal 6 Agustus 1956. Bergerak

dalam bidang asuransi kerugian (bukan asuransi jiwa). Asuransi didirikan dengan

Akte Notaris Raden Meester Soewardi No. 14 dan disahkan dengan penetapan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A 5/67/15.

Semula adalah anak perusahaan N.V. AGUNG yang bergerak dalam bidang ekspor

impor. Tujuan didirikannya perseroan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi

kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor N.V. AGUNG yang pada

saat itu dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Doeriat.

Pada awal beroperasinya,, perseroan menempati sebagian ruangan dari kantor

N.V. AGUNG Jl. Pinagsia No. 76 Jakarta, sebelum pindah ke kantor pusat di Jl.

Jembatan Batu No. 41. Selanjutnya kantor tersebut berpindah-pindah ke Jl. Kali

Besar Barat No. 04 Jakarta, kemudian Jl. Cengkeh 19H dan akhirnya pada tahun 1982

menetap di Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta sampai sekarang.

Pada tahun 1986 nama perseroan tersebut dirubah menjadi PT. Asuransi

Ramayana dengan Akte Notaris Muhamin Salim, SH. No. 95 dan disahkan dengan

keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.504-HT01/04/TH. 1986 tanggal 19 Juli.

Sekarang perusahaan mempunyai 21 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia,

diantaranya adalah di Medan, Batam, Padang, Palembang, Cirebon, Bandung, Solo,

Yogyakarta, Surabaya, Malang Jember, Denpasar dan di beberapa kota besar lainnya.

Selain memiliki pegawai yang handal, operasinya mendapat dukungan reasuransi dari

dalam dan luar negeri. Pelanggannya terdiri dari berbagai kalangan, antara lain bank-

bank pemerintah maupun swasta, BUMN, perusahaan swasta nasional maupun asing

serta perorangan.
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Pada tahun 1990 perseroan menjual sahamnya kepada masyarakat (Go

Public). Dengan unjuk kerja yang baik melalui kerja keras serta pendidikan yang

berkesinambungan bagi karyawannya, saat ini PT. Asuransi Ramayana merupakan

salah satu perusahaan asuransi yang tergolong utama di Indonesia.

Adapun Visi dan Misi pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Visi dari PT.

Asuransi Ramayana Tbk adalah mewujudkan rasa aman, nyaman,dan terlindungi.

Sedangkan misi dari PT. Asuransi Ramayana Tbk adalah membangun perusahaan

yang kokoh dan terpecaya dengan :

a. Memberikan layanan yang berkualitas kepada tertanggung.

b. Memastikan hasil yang optimal bagi pemegang saham.

c. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan.

d. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis.

e. Menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung dan lingkungan kerja yang

kondusif.

f. Memastikan kesejahteraan karyawan.

Jenis-jenis asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Ramayana cukup banyak,

diantaranya adalah :

1. Asuransi Properti (Property Insurance)

Asuransi properti ini terdapat beberapa macam-macam asuransi didalamnya

seperti :

a) Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)

Asuransi ini menjamin kerugian dan kerusakan harta benda tertanggung dan

atau kepentingan yang disebabkan oleh kebakaran, tersambar petir, peledakan

dan kejatuhan pesawat terbang. Sebagai tambahan jaminan tersebut dapat

diperluas cakupannya dengan memasukkan jaminan atas kerugian yang

diakibatkan oleh gempa bumi, banjir, badai, pemogokan dan kerusakan akibat

tindakan jahil.
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b) Asuransi Gempa Bumi

Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau

kepentingan yang dipertanggungkan akibat gempa bumi.

2. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)

Asuransi ini menawarkan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan

kendaraan tertanggung akibat suatu kecelakaan dengan tidak melihat apakah

tertanggung berada pada pihak yang salah atau benar. Selanjutnya jaminan ini

juga menyajikan penutupan terhadap tuntutan pihak ketiga yang berkaitan dengan

kerusakan harta benda atau kerusakan yang timbul disebabkan oleh kelalaiannya.

3. Asuransi Uang (Money Insurance)

Asuransi ini terdapat dua macam asuransi yaitu :

a) Asuransi Penyimpanan Uang / Penyimpanan Uang di Kotak Kasir

Asuransi ini menjamin resiko hilangnya uang yang berada di tempat

penyimpanan uang atau di dalam kotak kasir.

4. Asuransi Pesawat Terbang (Aviation Hull Insurance)

Asuransi ini menjamin pesawat terbang yang dimiliki atau yang menjadi

tanggung jawab dari tertanggung.

5. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance)

Jenis asuransi ini menjamin kerugian akibat kecelakaan pada diri tertanggung

meninggal dunia, cacat, maupun biaya pengobatan (medical expense).

6. Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut (Marine Cargo Insurance)

Jenis asuransi ini menjamin kerugian yang dialami oleh barang yang diangkut

dari suatu tempat ke tempat lain dengan angkutan laut termasuk angkutan sungai

dan perairan pedalaman.

7. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance)

Asuransi ini menjamin kerugian atas resiko pekerjaan teknik dan sejenisnya pada

proyek yang sedang dikerjakan.
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8. Asuransi Tanggung Jawab Hukum (Liability Insurance)

Jenis asuransi ini menjamin resiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang

menderita kerugian akibat tindakan/kegiatan tertanggung.

9. Asuransi Perjalanan

Menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami oleh tertanggung selama

melakukan perjalanan.

10. Asuransi Penjaminan

Asuransi ini menjamin bahwa principal telah memenuhi seluruh persyaratan yang

ditentukan oleh oblige untuk mengikuti tender dan sanggup menandatangani

persyaratan dan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak.

11. Asuransi Kesehatan (Health Insurance)

Jenis asuransi ini meliputi asuransi kesehatan untuk karyawan atau karyawati

suatu perusahaan termasuk juga istri/suami dan anak dari karyawan/karyawati

pemegang polis. Pertanggungannya berlaku satu tahun dan dapat di perbarui.

Produk ini memberikan jaminan dasar berupa rawat inap dan jaminan tambahan

yaitu rawat jalan, perawatan gigi, persalinan, dan medical check up. Asuransi ini

hampir sama dengan asuransi kecelakaan diri tetapi jika asuransi kecelakaan diri

menjamin resiko kematian, cacat tetap karena kecelakaan.

Untuk melayani masyarakat yang membutuhkan produk jasa asuransi, maka

PT. Asuransi Ramayana Tbk membuka cabang-cabang disetiap kota di Indonesia

salah satunya adalah di kota Jember. Cabang PT. Asuransi Ramayana Tbk Jember

bertempat di Jl. Letjen. D.I. Panjaitan 162, Jember, Jawa Timur.
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3.2 Struktur Organisasi

Stuktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan kerja

sama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu usaha dalam rangka mencapai

tujuan dari organiasasi tersebut. Peranan struktur organisasi dalam PT. Asuransi

Ramayana Tbk Jember sangat penting, karena adanya struktur organisasi tersebut

maka dapat diketahui tugas, tanggung jawab serta wewenang dari setiap bagian dan

kedudukan dalam dinas tersebut.

PT. Asuransi Ramayana Tbk, Cabang Jember organisasinya adalah tipe lini

dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1) Organisasinya masih berukuran kecil.

2) Jumlah karyawan masih sedikit dan oleh karenanya masih saling mengenal

secara personal.

3) Tugas yang diemban tidak terlalu sulit.

4) Produk organisasinya relatif homogen.
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Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang

Jember :

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

Tahun 2017

Sumber : PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

KABAG

AKUNTANSI/

KEUANGAN

KABAG

TEKNIK

BAGIAN

PEMASARAN

KASIE

UNDER

WRITING

PENGEMUDI

(DRIVER)

KEPALA CABANG

KASIE

KLAIM

BAGIAN

UMUM/

PERSONALIA

PELAKSANA

RUMAH

TANGGA

PELAKSANA

KASIR

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26

3.2.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

a. Kepala Cabang

1) Bertanggung jawab secara keseluruhan dalam kelancaran aktivitas

perusahaan yang meliputi bagian teknik, personalia, pemasaran serta

administrasi;

2) Menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan nasabah.

b. Kasie Pemasaran/ Marketing

1) Memasarkan produk asuransi kerugian;

2) Mencari nasabah.

c. Kasie Teknik Underwriting

Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi dibidang teknik antara lain:

1) Administrasi Kebakaran;

2) Administrasi Kecelakaan Pribadi;

3) Administrasi Kendaraan Bermotor dan Varian lainnya;

4) Menangani adanya klaim dari tertanggung;

5) Menganalisa resiko apakah dapat disetujui atau tidak;

6) Menghitung premi asuransi sesuai dengan resiko yang akan

diasuransikan;

7) Membuat polis asuransi;

8) Membuat laporan produksi sepuluh harian.

d. Kasie Akuntansi/Keuangan

1) Membuat laporan keuangan setiap periodenya atau secara bulanan;

2) Mengurusi pembayaran;

3) Mengurusi administrasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam

perusahaan;

4) Mengurusi pembayaran kalaim bekerja sama dengan bagian kasir dan

bagian pelaksana teknik terkait dengan survei besarnya klaim.
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e. Pelaksana Teknik Kebakaran (Fire)

1) Mengerjakan polis-polis asuransi kebakaran termasuk resiko-resiko

tambahan;

2) Mensurvei harta benda yang ada di cover penutupan asuransi;

3) Menentukan Okupasi (harta pertanggungan, rate premi).

f. Pelaksana Teknik Varia

1) Menyelesaikan polis-polis antara lain : polis-polis kebakaran, kendaraan

bermotor, kecelakaan pribadi, dan polis-polis lainnya;

2) Membuat laporan ke kantor pusat tentang polis-polis tersebut;

3) Mengadakan survey apabila terjadi klaim.

g. Pelaksana Kasir

1) Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi keuangan;

2) Mengerjakan laporan keuangan.

h. Bagian Umum/ Personalia

1) Laporan bagian absensi ke kantor pusat;

2) Mengirim laporan gaji ke kantor pusat;

3) Membuat kontrak dengan karyawan;

4) Mengurusi cuti karyawan;

5) Mengusulkan kenaikan jabatan karyawan.

i. Pelaksana Rumah Tangga

1) Melaksanakan dan menjaga kebersihan kantor;

2) Menyediakan konsumsi.

j. Pengemudi atau Driver

1) Merawat kendaraan dinas;

2) Mengantar karyawan terutama Kepala Cabang baik dalam maupun luar

kota terkait dengan tugas kantor.
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3.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember merupakan perusahaan yang

bergerak dibidang jasa dan kegiatan pokoknya dapat digolongkan dalam 3 (tiga)

kegiatan pokok diantaranya yaitu bidang akuntansi atau keuangan, Underwriting, dan

Pemasaran  (Marketing).

3.2.2 Akuntansi atau Keuangan

Kegiatan pokok akuntansi atau keuangan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Menangani pembukuan dalam penerimaan dan pengeluaran kas;

b. Menangani pendapatan premi yang diterima oleh perusahaan.

3.2.3 Underwriting

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan resiko

yang di tanggung, dengan maksud untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan

distribusi resiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Kegiatan pokoknya

antara lain :

a. Menangani adanya klaim dari tertanggung;

b. Menganalisa resiko apakah disetujui atau tidak;

c. Menghitung premi asuransi sesuai dengan resiko yang akan di asuransikan;

d. Membuat polis asuransi;

e. Membuat laporan produksi per 10 (sepuluh) harian.

3.2.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih

Selama melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor PT. Asuransi Ramayana

Jember kegiatan yang sesuai dengan judul laporan PKN yaitu Prosedur Penutupan

Polis Asuransi Pengangkutan laut. Adapun kegiatan yang dikelola oleh kabag teknik

sebagai berikut :
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a. Memasarkan produk asuransi kerugian PT. Asuransi Ramayana Tbk;

b. Memberikan informasi secara detail tentang perusahaan berikut produk asuransi

yang ditawarkan;

c. Memelihara hubungan baik dengan customer atau nasabah.

Selain melakukan kegiatan bidang teknik, disini juga melakukan kegiatan di

kabag klaim, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

a. Menginput data tentang perpanjangan polis yang akan jatuh tempo;

b. Membantu proses pengarsipan berkas polis yang selesai dibuat;

c. Membantu pelaksanaan kegiatan lain - lain.
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BAB 5

KESIMPULAN

Klaim Kecelakaan Diri (Personal Accident) adalah suatu kumpulan prosedur

permohonan atau tuntutan dari pemegang polis terhadap perusahaan asuransi untuk

pembayaran santunan karena tertanggung mengalami kecelakaan yang menyebabkan

kematian, cacat tetap, maupun rawat inap. Adapun tahapan penyelesaian klaim

asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember adalah

sebagai berikut :

a. Langkah awal tertanggung melaporkan kejadian atau kecelakaan

b. Kemudian bagian klaim akan memeriksa validitas polis pembayaran premi

apakah premi sudah dibayar/lunasselain itu apakah data tersebut valid atau

tidak valid.

c. Setelah diketahui polis dan premi telah lunas, maka dilakukan survey untuk

mengetahui keadaan tertanggung.

d. Langkah berikutnya melaporkan ke bagian klaim pusat atas kecelakaan atau

kerugian serta dilampiri persyaratan – persyaratan dan hasil survey.

e. Mengecek kwitansi dan dokumen pelengkap serta membuat estimasi biaya

perawatan (Laporan Kerugian Sementara/LKS).

f. Kemudian melakukan penawaran terhadap estimasi biaya perawatan.

g. Setelah biaya perawatan telah pasti, kemudian bagian klaim membuat

(Laporan Kerugian Pasti/LKP).

h. Langkah terakhir pihak asuransi membayarkan dana santunan yang

selanjutnya diberikan kepada pihak tertanggung.
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