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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Profil Perusahaan 

1.1.1 Sejarah PTAskrindo (Persero) 

  PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo 

(Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam asuransi/penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari 

pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk 

mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran 

PT. Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai 

lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada 

UMKM. 

Sesuai dengan Visi dan Misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai Collateral Subtitution 

Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan 

antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk 

memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun 

lembaga non bank (feasible tetapi tidak bankable). 

Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT Askrindo (Persero) 

memiliki lima lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit 

Perdagangan, Surety Bond, Customs Bond dan Asuransi Umum. PT. 

Askrindo sejak tahun 2007 melaksanakan program pemerintah dalam 

rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit 
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Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya bersama dengan Askrindo 

memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh tiga Bank 

pelaksana yaitu : Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri 

Askrindo senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk 

memberikan layanan yang prima, dengan didukung oleh Kantor Cabang 

berjumlah 60 Kantor yang tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia. 

Kantor cabang merupakan jejaring usaha di daerah yang berfungsi 

mewakili kantor pusat secara struktural dan fungsional dan bertanggung 

jawab kepada direksi. Dalam rangka optimalisasi fungsi kantor cabang 

untuk mendukung pemasaran di wilayah kerjanya, dipandang perlu untuk 

melakukan penyesuaian strategi yang dapat merespon dinamika perubahan 

lingkungan usaha perushaan serta untuk mendukung pengembangan pasar 

perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan standarisasi dan klasifikasi 

kantor cabang sesuai dengan potensi masing-masing. 

Seiring dengan tuntutan bisnis, pada akhir tahun 2016 Askrindo 

memiliki 60 kantor cabang yang terdiri dari : 

1. Kantor Cabang Kelas I : Jakarta Cikini, Jakarta Kemayoran, 

Surabaya, Bandung dan Semarang. 

2. Kantor Cabang Kelas II  : Medan, Makasar, Denpasar, Palembang, 

Bandarlampung, Banjarmasin, dan Pontianak. 

3. Kantor Cabang Kelas III : Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, 

Bengkuli, Serang Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Yogyakarta, Surakarta, 

Kediri, Madiun, Jember, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda, 

Manado, Palu Dan Jayapura. 

4. Kantor Cabang Kelas IV : Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, 

Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, Tangerang, Karawang, Sukabumi, 

Purwokerto, Magelang, Pati, Malang, Madura, Padang Sidempuan, 

Kisaran, Batam, Pangkal Pinang, Mataram, Kupang, Pangkalanbun, 

Tarakan, Kendari, Ternate, Ambon, Gorontalo, Mamuju Dan Sorong. 
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1.1.2 Nilai Budaya Perusahaan 

1. Integritas  

Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, mematuhi ketentuan yang 

berlaku, konsisten memelihara etika, dan terbuka terhadap kritik. 

2. Profesional  

Bekerja dengan tanggung jawab, komitmen untuk memberikan hasil 

yang terbaik, atau melebihi harapan, senantiasa meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan, mempunyai pandangan yang luas, serta 

mengedepankan kepentingan korporasi diatas kepentingan lainnya. 

3. Kerjasama  

Semangat mengutamakan kebersamaan, bersikap saling membantu dan 

menghargai untuk mencapai kinerja korporasi yang efektif. 

4. Inovasi  

Menginisiasi gagasan serta melakukan perubahan terus menerus untuk 

perbaikan dan pengembangan korporasi. 

5. Unggul  

Dorongan untuk selalu menjadi yang terbaik di bidangnya yang 

dihasilkan dari upaya yang terbaik. 

 

 

1.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Tahun 2013, merupakan akhir dari Rencana Jangka Panjang 

Perusahaan (RJPP) periode 2009-2013. Namun dengan memperhatikan 

tuntutan perkembangan bisnis dan aspirasi internal perusahaan yang 

berkembang serta kesesuaian lingkup kegiatan perusahaan, maka Direksi 

didukung oleh Dewan Komisaris kembali menyusun  RJPP 2013-2017 dan 

kemudian telah mendapat pengesahan dari Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham PT Askrindo (Persero), melalui 

Surat Keputusan nomor : S-566/ MBU/2013 tentang Pengesahan Rencana 

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Askrindo (Persero) tahun 20013-

2017. Dengan demikian tahun 2013 juga merupakan awal RJPP 
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Perusahaan yang baru. Selaras dengan upaya tersebut, Perusahaan juga 

telah melakukan perubahan visi dan misinya sehingga aktivitas bisnis 

Perusahaan menjadi lebih fokus dan terarah. Visi dan Misi baru 

Perusahaan adalah : 

Visi Perusahaan 

“Menjadi Perusahaan Penanggung Risiko yang unggul dengan layanan 

global guna mendukung perekonomian nasional” 

Misi Perusahaan 

1. Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko yang mendukung 

pembangunan ekonomi nasional  terutama program Pemerintah dalam 

pengembangan UMKMK dan usaha korporasi lainnya; 

2. Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko dengan layanan 

global; 

3. Memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) Manajemen Risiko. 

 

 

1.1.4 Produk dan Layanan PT Askrindo (Persero) 

 Produk dan layanan di PT (Persero) Askrindo sebagai berikut : 

1. Penjaminan KUR 

Merupakan kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan Invesatasi kepada 

UMKMK untuk bidang usaha usaha yang produktif dan layak, namun 

belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai dengan 

Rp500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.Penyaluran 

KUR diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha mejadi 

lebih produktif. 

a. Jenis - jenis Produk Penjaminan KUR : 

1) KUR Mikro 

2) KUR Retail 

3) KUR TKI 
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2. Asuransi Kredit 

Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan penjaminan 

kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan 

kepada UMKM.Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan 

jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun 

non perbankan kepada UMKM. 

 

3. Custom Bond 

Customs Bond adalah jaminan yang diberikan PT Askrindo kepada 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas risiko tidak 

diselesaikan kewajiban oleh Eksportir/Importir atas fasilitas 

kepabeanan, fasilitas penangguhan/ pembebasan bea masuk barang 

impor dan pungutan negara lainnya. 

 

4. Kontra Bank Garansi 

Kontra Bank Garansi (Konstruksi/Non Konstruksi) adalah jaminan 

yang diberikan oleh Askrindo kepada Bank penerbit Bank Garansi 

untuk kepentingan nasabah (debitur/principal), apabila nasabah 

mengalami wanprestasi.. 

 

 

1.1.5 Struktur Orgasnisasi 

  Jumlah SDM Pada PT (Persero) Askrindo Kantor Cabang 

Yogyakarta adalah 22 orang, dengan komposisi pegawai organik sebanyak 

10 orang dan 12 orang PKWT. Adapun struktur organisasi sesuai 

jabatannya yaitu : 

1. Pemimpin Cabang : 

a. Urai Gafur Ade Saputra 

2. Kepala Bagian :  
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a. Gerry Maulana (Keuangan dan Umum) 

b. Rusmayanti Widyaningrung (Klaim dan Subrogasi) 

c. Retno Wulandari (Pertanggungan) 

d. Ali Sahal (Pemasaran) 

3. Pelaksana : 

a. Yusan Soleh (Pertanggungan) 

b. Anindya Indira Putri (Underwriting) 

c. Gino (Klaim dan Subrogasi) 

d. Rolivianty Lamtiur (Keuangan dan Umum) 

4. Pegawai Dasar : 

a. Raiz Saputra (Pertanggungan) 

5. PKWT 

 

1.1.6 Strategi Bisnis 

  Pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

2016. Kendati beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP 

hanya disesuaikan, namun manajemen Perusahaan berupaya untuk tetap 

fokus dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu, 

manajemen telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, antara lain: 

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penjaminan KUR. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaanpenjaminan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR), disamping memperluas penggunaan online 

system dalam proses penerbitan sertifikat penjaminan, Perusahaan 

juga mengembangkan sistem penyelesaian klaim melalui online 

system dan bank diperkenankan untuk mendebet dana klaim dari 

rekening yang telah disediakan untuk itu setelah memperoleh 

persetujuan klaim yang juga disampaikan secara elektronik. Dengan 

cara ini diharapkan pelayanan klaim dapat dilakukan dalam jangka 

waktu sesuai harapan kalangan perbankan. Cara elektronik ini tetap 
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diikuti dengan penyampaian dokumen klaim secara fisik ke kantor 

cabang Askrindo terdekat. 

 

2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Usaha Non-KUR. 

Perusahaan terus berupaya untuk merealisasikan misi Perusahaan 

yaitu membantu pengembangan UMKM serta usaha korporasi 

lainnya. Untuk itu, Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan 

kualitas dari lini usaha tersebut dengan cara: 

a. Meningkatkan kualitas underwriting dengan 

menurunkan batas kewenangan memutus Kantor Cabang dalam 

memberikan pertanggungan penjaminan dan mengalihkannya 

menjadi kewenangan ke Kantor Pusat.  

 

3. Inisiasi Penggantian Core System Teknologi Informasi. Sebagai 

implementasi dari Masterplan teknologi Informasi 2016 2020, maka 

telah dilakukan pengkajian khusus mengenai rencana penggantian 

core system teknologi informasi. Dalam pengkajian ini turut 

dipertimbangkan pemanfaatan sistem yang telah dimiliki dan 

digunakan oleh BUMN sejenis. Diharapkan dengan menggunakan 

core system yang baru antara data operasional, keuangan dan 

akuntansi semakin terintegrasi sehingga meningkatkan kepercayaan 

Stakeholders atas laporan-laporan yang diterbitkan oleh perusahaan. 

 

4. Mencapai Porsi SBN Minimal Sebesar 10% dari Total Aset Investasi 

Dalam rangka memenuhi ketentuan OJK khususnya mengenai 

komposisi portofolio investasi dimana diwajibkan minimal 10% 

diantaranya adalah dalam bentuk SBN, perusahaan telah membeli 

SBN sebanyak 839.000. Dengan pembelian tersebut, maka jumlah 

SBN telah mencapai 12,35% dari total portofolio investasi. 

5. Melaksanakan Program-Program Peningkatan Kualitas Manajemen 

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perusahaan kembali 
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melaksanakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas manajemen perusahaan. Program-program 

tersebut adalah program audit berdasarkan prinsipprinsip Good 

Corporate Governance (GCG), prinsip prinsip Kriteria Penilaian 

Kinerja Unggul (KPKU) dan secara intensif melakukan kegiatan 

internalisasi visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan. 

 

1.1.7 Aspek Manajemen 

1. Aspek Produksi 

Tahun 2017, Askrindo menargetkan untuk mempertahankan 

pertumbuhan bisnis eksisting dan meningkatkan kontribusi sumber 

bisnis baru melalui sinergi bisnis internal. Strategi yang digunakan 

adalah dengan meningkatkan produksi dengan tetap memperhatikan 

underwriting secara prudent dalam rangka menekan loss ratio. 

2. Aspek Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Total Aset Perseroan Tahun 2016 

(sumber : Laporan Tahunan PT ASKRINDO (Persero) ) 
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 Selan itu, pada tahun 2016 Direksi juga telah melakukan 

kajian untuk penggantian core system Teknologi Informasi dan 

menyusun master plan teknologi Informasi\ 2016-2020, Sebagaimana 

diketahui, saat ini dunia usaha sudah tidak bisa lepas dari peran 

teknologi informasi. Diharapkan dengan menggunakan core system 

yang baru antara data operasional, keuangan dan akuntansi semakin 

terintegrasi sehingga meningkatkan kepercayaan Stakeholders atas 

laporan-laporan yang diterbitkan oleh perusahaan. Melalui sejumlah 

kebijakan strategis tersebut, tahun 2016 Perusahaan berhasil 

membukukan kinerja yang cukup baik walau secara umum belum 

mampu mencapai target RKAP 2016.  

 Secara total, tahun 2016 Perusahaan membukukan hasil 

underwriting sebesar Rp1.152.451 juta, meningkat 15,3% 

dibandingkan hasil underwriting tahun sebelumnya yang sebesar 

Rp999.625 juta. Laba Sebelum Pajak Perusahaan tahun 2016 sebesar 

Rp1.021.191 juta, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Rp1.171.081 juta. Sedangkan Laba Setelah Pajak tercatat sebesar 

Rp907.863 juta, turun 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang 

sebesar Rp1.002.411 juta. 

 Total Aset Askrindo tahun 2016 adalah Rp15.249.639 juta, 

mengalami peningkatan sebesar Rp2.192.610 juta atau 16,8% 

dibandingkan dengan Total Aset tahun 2015 yang sebesar 

Rp13.057.029 juta. 

 

3. Aspek Pemasaran 

Askrindo mulai mendorong untuk meningkatkan kontribusi melalui 

sumber bisnis baru yang berasal dari produk Asuransi Umum dan 

Asuransi Kredit Perdagangan. Pertumbuhan bisnis baru tersebut 

didorong dari penguatan/ penambahan jejaring usaha dan inovasi yang 

direncanakan perusahaan antara lain cross selling/bundling, sinergi/ 
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aliansi dengan mitra bisnis yang memberikan win-win 

solution, dan pengembangan produk baru. 

 

4. Aspek SDM 

Askrindo telah memiliki kebijakan pengelolaan SDM yang disusun 

selaras dengan strategi pengelolaan SDM. Kebijakan tersebut 

mengatur pelaksanaan berbagai aspek manajemen SDM. Kebijakan 

SDM Askrindo mengacu pada berbagai peraturan perundang-

undangan dan best practice. 

 

1.2 LINGKUP UNIT KERJA 

1.2.1 Lokasi Unit Kerja Praktik (Magang) 

  Kegiatan Magang dilaksanakan di: 

1. Nama Perusahaan : PT Askrindo (Persero) , Kantor Cabang    

                           Yogyakarta 

2. Alamat   : Jalan Taman Siswa No.24, Kota Yogyakarta,   

      Daerah     Istimewa Yogyakarta 55151, Indonesia. 

3.  Telepon   : +62 274 564876 

4.  Bagian   : Klaim dan subrogasi 

5.  Waktu  : 28 Mei 2018 s/d 13 Juli 2018 

 

1.2.2 Lingkup Penugasan 

  Lingkup penugasan adalah registrasi seluruh klaim dalam 

bagian klaim dan subrogasi. Seluruh pengajuan klaim dari Bank 

Pelaksana KUR harus dilakukan registrasi kedalam sistem, sehingga 

data outstanding klaim secara riil dapat diketahui serta untuk 

perkiraan pembentukan cadangan klaim. Serta melakukan up to date 

data status klaim pada sistem terhadap kalim dengan tambahan data 
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yang telah kadaluarsa, sehingga data outstanding klaim pada sistem 

menjadi up to date. 

 

1.2.3 Rencana dan Penjadwalan Kerja 

 Kerja praktik/magang dengan takaran beban akademik 2 (dua) 

SKS dilaksanakan dalam masa libur pergantian tahun akademik 

(selama bulan Mei sampai Juli), yaitu paling awal sesudah berakhirnya 

semester genap untuk mahasiswa Program S1, pada jam kerja 

penuh/full-time (8 jam per hari) dalam hari kerja penuh (5 hari per 

minggu), dengan penempatan lokasi kerja berdasarkan permohonan 

Universitas u.p. Wakil Dekan Bidang Akademik sesuai usulan 

mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Wali. 

Berikut ini penulis lampirkan table jadwal waktu kerja praktik di PT 

(Persero) Askrindo Kantor Cabang Yogyakarta : 

Tabel 1.1 Jadwal Magang Bulan Ramadhan 

Hari Jam 

Senin - Kamis 08.00 – 15.00 

Jum’at 08.00 – 15.30 

(sumber : Hasil Pengolahan Penulis ) 

 

Tabel 1.2 Jadwal Magang Hari Biasa 

Hari Jam 

Senin – Kamis 08.00 – 17.00 

Jum’at 08.00 – 16.30 

(sumber : Hasil Pengolahan Penulis ) 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

2.1 Pengertian Asuransi 

 Asuransi atau pertanggungan adalah  perjanjian dengan mana 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi 

untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat 

dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti)  (Pasal 246 KUHD). 

 Asuransi atau  pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih, dengan mana  pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi  asuransi, untuk memberikan 

penggantian ke rugian keuangan tertanggung karena kerugian,  kerusakan 

atau kehilangan keuntungan yang  diharapkan, atau tanggung jawab hukum,  

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk melakukan 

pembayaran sejumlah uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan  ( Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992).     

 
 

2.2 Perjanjian Asuransi 

 Asuransi  (Hartono, 2001) merupakan salah satu jenis perjanjian 

khusus yang diatur dalam KUHD, sebagai perjanjian  maka ketentuan 

syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi 

perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus 

disamping ketentuan syarat-syarat sah perjanjian, berlaku juga syarat khusus 

yang diatur dalam KUHD. 

  Menurut Hartono (2001) syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur 

dalam  Pasal 1320 KUHPdt menurut  ketentuan pasal tersebut, ada 4 

(empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, 

kewenangan berbuat, obyek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat yang 
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diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam 

Pasal 251 KUHD. Bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-

hal tersebut di bawah ini : 

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum. 

2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan 

menurut hukum. 

3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak 

yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi 

yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu. 

4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, 

yang dengan sukarela akan memenuhinya. 

5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung 

jawab melakukan prestasinya sesuai isi perjanjian. 

 Kelima unsur di atas pada prinsipnya selalu terkandung dalam setiap 

perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, selain 

mengandung kelima unsur di atas, mengandung unsur-unsur lain yang 

menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Mengingat arti 

pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu 

perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya 

menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-

kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang 

belum pasti (Hartono,2001) 

 

2.3 Definisi KUR 

 Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program pemerintah yang dananya dari 

perbankan ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi 

dalam bentuk pemberian kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yag 

didukung fasilitas penjaminan dan layak namun belum bankable dengan 

plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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yang dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia(Persero). Penyalur Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat membantu pembangunan usaha 

produktif (https://askrindo.co.id) 

 Sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 100% 

(seratus persen) berusmber dari Bank Pelaksana. Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis 

bersyarat (conditional automatic cover) oleh PT Asuransi Kredit Indonesia 

(Persero). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang diberikan oleh 

Bank Pelaksana kedapa debitur berdasarkan perjanjian kredit yang 

digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi yang risiko atas 

pengembaliannya dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), 

yang terdiri dari Kredit Usaha (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat 

Ritel (http://kur.ekon.go.id). 

 

2.4 Pengertian Premi 

 Premi  adalah  sejumlah  uang  dengan  nama  apapun  yang  

ditetapkan oleh penanggung  dan  disetujui  oleh  tertanggung  untuk  

dibayarkan  yang  didasarkan  pada   suatu   kontrak   bagi   usaha   asuransi   

yang   dilaksanakan   dengan   prinsip  konvensional  atau  akad  bagi  usaha  

asuransi  yang  dilaksanakan  dengan  prinsip  syariah, untuk memperoleh 

manfaat pertanggungan (Dewi, 2004: 252). 

 
2.5 Pengertian Subrogasi 

 Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-

undang, oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakan apabila 

memenuhi dua syarat berikut: 

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung 

masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga. 

2. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian (Simanjuntak  

dalam Yuwita dkk , 1993:96). 
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2.6 Pengertian SOP  

 Menurut Atmoko (2011: 2) Standar Operasional Prosedur merupakan 

gambaran langkah - langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja 

internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai 

tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/ instrumen memuat 

tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien 

berdasarkan suatu standar yang sudah baku. 

 Menurut MenPAN dan RB No. 35 tahun 2012 Standar Operasional 

Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 

berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan 

harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.  

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Standar 

Operasional Prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang 

menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi 

dan alat penilaian kinerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya  ( 

Sulistiyani,2016) 

 

2.7 Prosedur Pelaksanaan Klaim pada PT Askrindo (Persero) 

2.7.1 Registrasi 

Seluruh pengajuan klaim dari Bank Pelaksana KUR harus dilakukan 

registrasi ke dalam sistem, shingga data outstanding Klaim secara riil 

dapat diketahui serta untuk perkiraan pembentukan cadangan klaim (SOP 

PT Askrindo (Persero) ). 

 

2.7.2 Timbulnya Hak Klaim 

Hak klaim dari Bank Pelaksana KUR kepada PT ASKRINDO timbul pada 

saaat Perjanjian KUR Jatuh Tempo dan tidak melunasi kewajiban 

pengembalian KUR atau KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas 4 

(diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia  (SOP PT Askrindo 

(Persero) ). 
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2.7.3 Tatacara Pengajuan Klaim 

Berdasarkan  (SOP PT Askrindo (Persero) ) penerima Jaminan atau  Bank 

Pelaksana KUR yang melakukan penjaminan KUR pada PT ASKRINDO 

mengajukanklaim dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak KUR Jatuh 

Tempo. Pengajuan klaim dilaksanakan secara indivdual atau secara 

kolektif. Dokumen yang disampaikan oleh penerima jaminan kepada 

penjamin paling lambat 10 bulat berikutnya anatara lain: 

a. Berita Acara Klaim yang perhitungan jumlah kerugian yang 

ditandatangani oleh penerima jaminan. 

b. Copy rekening debitur KUR selama 6 bulan terakhir sebelum 

timbulnya hak klaim. 

c. Copy syrat peringatan atau penaghan dari penerima jaminan kepada 

termjamin atau laporan kunjungan nasabah. 

d. Copy kelengkpan dokmen administrasi KUR yang meliputi: 

a) Identitas terjamin 

b) Perjanjian kredit dan perubahannya 

c) Hasil SID saat permohonan KUR 

d) Copy sertifikat penjaminan dan lampirannya 

e) Keterangan kolektibilitas 4 (diragukan) 

Apabila penjamin menyetujui atas klaim yang diajukan oleh penerima 

jaminan, maka penjamin menerbitkan surat persetujuan klaim yang 

memuat antara lain : 

a. Nomor dan tanggal persetujuan klaim. 

b. Jumlah klaim yang diajukan penerima jaminan. 

c. Jumlah risiko sendiri yang dibayar penjamin kepada penerima jaminan 

yaitu 70% x (sisa pokok + tunggakan bunga + denda) atau setinggi-

tingginya 70% x plafon KUR yang direalisasikan. 
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keterangan : 

Flowchart Pengajuan Klaim KUR 

1. Penerima Jaminan, dalam hal ini pihak Bank mengajukan Surat Klaim 

disertai dokumen pendukung lainnya kepada Penjamin. Khusus untuk BRI 

permohonan diajukan secara Online. 

2. Ketika pengajuan klaim telah masuk, petugas Administrasi melakukan 

Registrasi data Klaim masuk. 

3. Petugas kemudian melakukan, verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang 

masuk. 
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4. Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka berkas klaim akan dilakukan 

analisa dengan mencetak Form analisa klaim. Apabila Klaim ditolak karen 

Tambahan Data, amaka dibuat surat ke pihak Penerima Jaminan untuk 

melengkapo data atau dokumen yang diperlukan secara Online (Khusus 

BRI) 

5. Petugas melakukan pencatatatn permintaan tambahan data pada registrasi 

surat jekuar secara manual. enerima Jaminan akan melengkapi data sesuai 

dengan permintaan Penjamin, Setelah dilengkapi, maka Penerima Jaminan 

akan mengirimkan tambahan data secara Online/manual. 

6. Dlam hal keputusan klaim disetujui/ditolak maka penjamin menyampaikan 

kepada Penerima Jaminan secara Online/Manual 

a. Persetujuan Klaim secara Online memuat 

a) Nomor dan tanggal persetujuan Klaim 

b) Jumlah Klaim yang diajukan Bank 

c) Jumlah Klaim yang akan dibayar 

d) Jumlah resko sendiri Ban 

b. Penolakan Klaim secara Online/manual dengan menyebutkan alasan 

penolakan 

7. Proses selesai  (SOP PT Askrindo (Persero) ). 
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BAB III 

AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG 

3.1 Realisasi Kegiatan Magang 

 

Tabel 3.1 Aktifitas Magang 

Hari 

ke 

Tanggal Jenis Aktivitas 

magang 

Tugas yang Diberikan Pencapaian 

Tugas 

5.  28 Mei 

2018 

1. Perkenalan 

dengan seluruh 

karyawan 

Askrindo & 

proses kerja di 

perusahaan. 

1. Perkenalan lingkungan 

Perusahaan 

2. Mempelajari SOP Klaim 

& Subrogasi. 

3. Verifikasi berkas 

pengajuan  klaim BRI kc 

Yogyakarta. 

1. Mengetahui 

proses kerja 

klaim & 

subrogasi. 

2. Berhasil 

memverifikasi 

25 berkas 

lengkap dan 4 

tidak lengkap. 

 

6.  29 Mei 

2018 

1. Verifikasi data 

& Rekap data 

debitur. 

1. Verivikasi berkas 

debitur pengajuan bulan 

Maret BRI kc 

KATAMSO dan BRI kc 

WONOSARI. 

1. Menyelesaikan 

rekap data 

januari dan 

februari. 

2. Menyelesaikan 

verifikasi 24 

berkas debitur 

pengajuan 

Bulan Maret. 

7.  30 Mei 

2018 

1. Verivikasi data.  1. Verivikasi berkas 

debitur pengajuan bulan 

1. Menyelesaikan 

verifikasi  36 
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Maret BRI kc 

KATAMSO dan BRI kc 

WONOSARI. 

berkas debitur 

dari BRI kc 

BANTUL dan 

BRI kc 

WONOSARI 

pengajuan 

Bulan Maret. 

8.   31 Mei 

2018 

1. Verifikasi data.  1. Verifikasi berkas debitur 

pengajuan bulan Maret 

BRI kc BANTUL. 

1. Menyelesaikan 

verifikasi 24 

berkas debitur 

darI BRI kc 

BANTUL 

pengajuan 

Bulan Maret. 

9.  
1 Juni 

2018 
Libur 

Libur Hari Lahirnya 

Panccasila 
--  

10.  4 Juni 

2018 

1. Verifikasi data.  

2. Buka Bersama 

dengan teman-

teman BPD 

DIY kc 

Yogyakarta. 

1. Verifikasi berkas debitur 

pengajuan bulan Maret  

BRI kc WONOSARI. 

2. Mengikuti Buka 

bersama dan sosialisasi 

kerjasama pengajuan 

Klaim antara BPD DIY 

kc Yogyakarta dengan 

ASKRINDO kc 

Yogyakarta 

1. Menyelesaikan 

verifikasi  21 

berkas debitur 

dari BRI kc 

WONOSARI 

pengajuan 

Bulan Maret. 

2. Mengikuti buka 

bersama dan 

sosialisasi 

kerjasama 

antara BPD 
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DIY kc 

Yogyakarta 

dengan  

ASKRINDO kc 

Yogyakarta 

11.  5 Juni 

2018 

1. Verifikasi data. 

2. Rekap berkas 

Debitur. 

1. Verivikasi berkas 

Debitur pengajuan bulan 

Maret  BRI kc WATES. 

2. Rekap berkas Debitur 

yang sudah  ter-

verifikasi pengajuan  

bulan Januari-Maret. 

1. Menyelesaikan 

verifikasi  16 

berkas debitur 

dari BRI kc 

WATES. 

pengajuan 

Bulan Maret 

2. Memisahkan 

berkas lengkap 

dan kurang 

lengkap dalam 

excel. 

12.  6  Juni 

2018 

1. Rekap data 

Debitur. 

1. Rekap data nasabah 

yang sudah terverifikasi 

pengajuan bulan 

Januari-Maret. 

Memisahkan berkas 

yang lengkap dan belum  

lengkap serta 

menuliskan apa berkas 

yang kurang. 

1. Rekap data 

Debitur  ke 

Ms.Excel. 

menyelesaikan 

input 63 berkas. 
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13.  7 juni 

2018 

1. Rekap data 

Debitur. 

1. Rekap data nasabah 

yang sudah terverifikasi 

pengajuan bulan 

Januari-Maret. 

Memisahkan berkas 

yang lengkap dan belum  

lengkap serta 

menuliskan apa berkas 

yang kurang. 

1. Rekap data 

debitur ke 

Ms.Excel. 

menyelesaikan 

input  50 

berkas. 

14.  8 Juni 

2018 

1. Rekap data 

Debitur. 

2. Buka Bersama 

dengan teman-

teman BPD 

BANTUL. 

1. Rekap data nasabah 

yang sudah terverifikasi. 

memisahkan berkas 

yang lengkap dan belum  

lengkap serta 

menuliskan apa berkas 

yang kurang. 

2. Mengikuti buka bersama 

dan mengikuti rangkaian 

kegiatannya. 

1. Menyelesaikan 

Rekap data 

debitur yang 

sudah 

diverivikasi  

pengajuan 

bulan Maret 

2018. 

2. Mengikuti buka 

bersama 

dengan baik 

sampai selesai. 

15.  
18 Juni 

2018 
Libur 

Libur hari Raya Idul 

Fitri 

-  

16.  
19 Juni 

2018 
Libur 

Libur hari Raya Idul 

Fitri 
- 

17.  
20 Juni 

2018 
Libur 

Libur hari Raya Idul 

Fitri 
- 
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18.  21 Juni 

2018 

1. Masuk hari 

pertama kerja 

setelah llibur 

lebaran. 

1. Halal bihalal. 1. Karena waktu 

belum efektif 

kita diberikan 

waktu bersantai 

dengan 

karyawan. 

19.  22 Juni 

2018 

1. Cetak  

Rekening 

koran (RC). 

1. Ditugaskan bersama 

bagian keuangan untuk 

ke Bank mencetak 

rekening koran calon  

debitur yang melakukan 

pengajuan klaim. 

1. Menyelesaikan 

cetak RC koran 

untuk calon 

debitur Bank 

BRI dan BPD. 

Melalui BRI kc 

KATAMSO 

dan BPD pusat 

Yogyakarta. 

20.  25 Juni 

2018 

1. Cetak  

Rekening 

koran (RC) 

1. Ditugaskan bersama 

bagian keuangan untuk 

ke Bank mencetak 

rekening koran calon  

debitur yang melakukan 

pengajuan klaim. 

1. Menyelesaikan 

cetak RC koran 

untuk calon 

debitur Bank 

BNI dan 

MANDIRI. 

Melalui BNI kc 

Yogyakarta dan  

MANDIRI kc 

Yogyakarta. 

21.  26 Juni 

2018 

1. Verifikasi data. 

2. Penataan file 

verifikasi. 

1. Melakukan verifikasi 

data calon debitur 

pengajuan bulan April. 

1. Menyelesaikan 

verifikasi data 

sebanyak 35 
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Melakukan seleksi 

apakah lengkap sesuai 

syarat apakah ada data 

yang kurang. 

2. Mengelompokkan data 

verifikasi sesuai 

kondisi dari file tsb. 

data calon 

debitur. 

pengajuan 

bulan Maret, 

selanjutnya 

dimasukkan ke 

dalam map 

kuning. 

2. selesai 

mengelompokk

an file yang 

sudah 

terverifikasi.  

22.  
27 Juni 

2018 
Libur Libur Pilkada 

-  

23.  28 Juni 

2018 

1.  Verifikasi 

data. 

2. Penataan file 

verifikasi. 

1. Melakukan verifikasi 

data calon debitur 

pengajuan bulan Mei. 

Melakukan seleksi 

apakah lengkap sesuai 

syarat apakah ada data 

yang kurang. 

2. Mengelompokkan data 

verifikasi sesuai 

kondisi dari file tsb. 

1. Menyelesaikan 

verifikasi data 

sebanyak 35 

data calon 

debitur. 

pengajuan 

bulan Mei, 

selanjutnya 

dimasukkan ke 

dalam map 

kuning. 

2. Selesai 

mengelompokk

an file yang 

sudah 
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terverifikasi. 

 

24.   29 Juni 

2018 

1. Senam pagi. 

2. Verifikasi data. 

3. kroscek file 

yang sudah 

terverifikasi 

sebelum 

direkap. 

1. Senam pagi bersama 

staff dan karyawan. 

2. Melakukan verifikasi 

file. 

3. Melalukan kroscek file, 

apakah sudah lengkap 

daata-datanya apakah 

benar-benar belum 

lengkap.  

1. Senam pagi 

bersama staff 

dan karyawan. 

2. Menyelesaikan 

verifikasi data 

sebanyak 37 

data calon 

debitur. 

pengajuan 

bulan Mei, 

selanjutnya 

dimasukkan ke 

dalam map 

kuning. 

3. Selesai 

mengelompokk

an file yang 

sudah 

terverifikasi. 

4. Selesai 

mengkroscek 

data sebelum di 

rekap. 

25.  2 Juli 

2018 

1. Rekap data 

Debitur 

1. Rekap data nasabah 

yang sudah terverifikasi. 

memisahkan berkas 

yang lengkap dan belum  

lengkap serta 

1. Rekap data 

debitur ke 

Ms.Excel. 

menyelesaikan 
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menuliskan apa berkas 

yang kurang 

input  61 berkas 

26.  3 Juli 

2018 

1. Rekap data 

Debitur 

2. Sosialisasi 

sistem kerja 

baru.  

1. Rekap data nasabah 

yang sudah terverifikasi. 

memisahkan berkas 

yang lengkap dan belum  

lengkap serta 

menuliskan apa berkas 

yang kurang. 

2. Mengikuti sosialisasi 

sistem kerja baru yang 

dipimpin oleh Ketua 

Cabang Askrindo kc 

Yogyakarta. 

1. Rekap data 

debitur ke 

Ms.Excel. 

menyelesaikan 

input  43 

berkas. 

2. Mengkuti 

sosialisasi 

sistem kerja 

baru dengan 

baik hingga 

acara selesai. 

27.  4 Juli 

2018  

1. Rekap data 

Debitur 

2. kroscek 

register data 

sebelum 

dikirim kepada 

kepala Bagian 

Klam & 

Subrogasi. 

1. Rekap data nasabah 

yang sudah terverifikasi. 

memisahkan berkas 

yang lengkap dan belum  

lengkap serta 

menuliskan apa berkas 

yang kurang. 

2. Melakukan kroscek data 

yang sudah direkap 

sebelumnya. 

1. Rekap data 

debitur ke 

Ms.Excel. 

menyelesaikan 

input  50 berkas 

2. Melakukan 

kroscek 154 

data debitur 

yang telah di 

rekap 

3. Mengirimkan 

berkas kepada 

Kepala Bagian 

Klaim & 

Subrogasi 

untuk 
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selanjutnya 

dilakukan 

pencairan dana. 

28.  5 Juli 

2018 

1. Register Data 

pengajuan 

Klaim 

1. Melakukan Registrasi 

data debitur pengajuan 

Mei - Juni 

1. Menyelesaikan 

tugas registrasi 

87  data debitur 

pengajuan 

klaim Mei-Juni. 

Menggunakan 

ms.excel 

29.  6 Juli 

2018  

1. Senam Pagi 

2. Register Data 

pengajuan 

Klaim 

1. Melakukan senam pagi  

2. Sarapan bersama 

karyawan 

3. Register data pengajuan 

klaim Juni-Juli. Debitur 

BRI kc Katamso dan 

Wonosari 

1. Melakukan 

senam bersama 

karyawan 

Askrindo 

2. Menyelesaikan 

Register data 

pengajuan 

Klaim Juni-Juli 

2018,  

sebanyak 57 

Debitur. 

30.  9 Juli 

2018 

Input Pajak 

Perusahaan 

periode Juli 2018 

1. Input Pajak melaui 

laman E-Billing. 

2. Cetak tagihan pajak 

1. Berhasil 

melakukan 

input pajak 

dengan benar 

2. cetak tagihan 

sesuai yg 

diperintahkan 
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31.  10 Juli 

2018 

1. Register Data 

pengajuan 

Klaim 

1. Register data pengajuan 

klaim Juni-Juli. Debitur 

BRI kc Wonosari dan 

Bantul 

1. Menyelesaikan 

Register data 

pengajuan Juni-

Juli sebanyak 

76 Debitur. 

32.  11 Juli 

2018 

1. Bertemu atasan 

dari pusan di 

hotel Arjuna. 

Menmani 

Kepala Bagian 

Keuangan. 

2. Register Data 

pengajuan 

Klaim 

1. Menemani Kepala 

Bagian Keuangan 

bertemu dengan pejabat 

Askrindo Jakarta yang 

sedah berkunjung di 

Jogja, Menunjukkan 

arah Hotel da rumah 

makan yang akan dituju. 

2. Register data debitur , 

pengajuan klaim bulan 

Juni dan Juli 

1. Menemani 

Kepala bagian 

menemui 

pejabat 

Askrindo 

Jakarta, 

mengantar 

untuk berjalan-

jalan dan 

kembali ke 

kantor dengan 

selamat. 

2. Menyelesaikan 

Register 56 

data debitur 

pengajuan Juni 

33.  12 Juli 

2018 

1. Mengerjakan 

laporan 

magang dan 

Konsultasi 

dengan Mas 

Wendri, 

sebagai senior 

dalam bidang 

1. Mengerjakan laporan 

magang 

2. Konsultasi perihal 

pelaksanaan klaim dan 

subrogasi yang berjalan 

di Askrindo kc 

Yogyakarta. 

1. Mengerjakan 

laporan 

magang. 

2. Mendapatkan 

gambaran 

bagaimana 

Askrindo 

menjalankan 
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klaim dan 

subrogasi 

bisnisnya dan 

lancar dalam 

menjalankan 

klaim dan 

subrogasi. 

34.  13 Juli 

2018 

1. Senam Pagi 

2. Register Data 

pengajuan 

Klaim dan 

diserahkan 

kepda Kepala 

Bagian Klaim 

3. Perpisahan 

1. Mengikuti Senam Pagi 

2. Register file debitur Juli 

2018, dan kroscek lagi 

sebelum diserahkan 

kepada Kepala Bagian. 

3. Salam-salaman dan 

perpisahan 

1. Senam pagi 

bersama 

karyawan 

askrindo 

2. Cek file 

registrasi  yang 

akan  dikirim. 

3. Mengirim file 

registrasi 

kepada kepala 

Bagian Klaim 

4. Pamitan dengan 

seluruh staff 

dan karyawan 

PT Askrindo kc 

Yogyakarta. 

                 (sumber : hasil pengolahan penulis) 

 

3.2 Relevansi Teori dan Praktek 

  Berdasarkan  kebijakan perusahaan untuk senantiasa meningkatkan 

kualitas penjaminan KUR  perusahaan melakukan ingin melakukan 

penjaminan berbasis online. Hal ini dimaksudkan memudahkan proses kerja 

antara PT ASKRINDO dengan Bank Penyalur KUR . Hal ini Sejalan 
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dengan SOP perusahaan dimana menggunakan  media Telekomunikasi 

untuk memudahkan penyaluran Kredit KUR diperbolehkan oleh 

perusahaan. SOP perusahaan menerangkan "Seluruh pengajuan klaim dari 

Bank pelaksana KUR harus dilakukan registrasi ke dalam sistem, sehingga 

data outstanding klaim secara riil" dengan pengajuan klaim secara online 

aatar kedua belah pihak, prosedur pelaksanaan dan Pembarayan klaim dapat 

dilaksanakan dengan lebih efisien. 

  Selain didukung oleh proses klaim yang cepat dengan layanan 

online. Unit Pemasarasan juga senantiasa menjalin hubungan dengan Bank 

penyalur KUR melalui sosialisasi ke cabang-cabang dari setiap bank 

penyalur KUR. Proses tersebut sudah sesuai dengan SOP perusahaan, dalam 

SOP perusahaan dijelaskan bahwa  ada 4 (empat) prosedur menjalin 

hubungan dengan mita Bank penyalur KUR antara lain 

1. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penyalur KUR. 

2. Memberikan reciprocal bussines kepada penyalur KUR. 

3. Melakukan pendekatan secara persuasif melalui cabang-cabang bisnis 

kepada penyalur KUR. 

4. Melakukan Sosialisasi ke penyalur KUR. 

Proses penerapan staregi diatas akan meningkatkan efisiensis perusahaan 

dan membantu perusahaan untuk memperoleh pasar yang lebih luas 

sehingga akan meningkatkan revenue perusahaan. 

  

3.3 Permasalahan 

 Pada bagian ini penulis mengidentifikasi ada mekasisme pelaksanaan 

penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Askrindo kantor cabang 

Yogyakarta. Dalam proses pelaksanaan Unit Klaim & Subrogasi 

mempunyai beberapa kendala yang menjadi perhatian penulis. 
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Kendala ini muncul dan menjadi permasalahan yang perlu untuk dicarikan 

solusi terbaik karena berhubungan dengan efektifitas penyelesaian pekerjaan 

yang ada didalam unit kerja. 

 Permasalahan yang muncul ini berdasarkan identifikasi penulis adalah 

miss komunikasi yang terjadi antara Kepala Cabang  dan Unit 

kalim&subrogasi. Permasalahan yang muncul ketika pergantian Kepala 

cabang lama dengan yang baru , dimana Kepala Cabang baru membawa 

budaya perusahaan yang baru dan menginginkan proses pelaksanaan proses 

penjaminan klaim yang  baru. Bagian Unit klaim & Subrogasi cenderung 

masih menjalankan budaya dari Kepala Cabang lama sehingga 

memunculkan miss komunikasi yang membuat Unt Klaim & Subrogasi 

harus bekerja 2 kali atau mengulang pekerjaan yang sudah dilakukan. 

Contohnya, Unit klaim & Subrogasi melakukan verifikasi data setelah data 

klaim diterima dari Bank penerima jaminan dan selanjutnya melakukan cek 

kelengkapan berkas dan registrasi. Namun disini Kepala Cabang 

menginginkan Berkas yang sudah ter-verifikasi tersebut harus segera di 

online kan. Artinya ada beberapa proses kerja yang berganti antara Kepala 

Cabang yang lama dengan Kepala Cabang yang baru. 

 Permasalahan kedua yang muncul berdasarkan identifikasi penulis 

adalah kurangnya SDM dalam Unit Keuangan. Permasalahan yang muncul 

adalah 1 orang harus mengerjakan pekerjaan Kantor seperti input pajak, gaji 

pegawai, gaji lembur, membuat laporan keuangan & jurnal. Selain itu dia 

juga harus mengerjakan pekerjaan lapangan seperti cetak rekening koran 

(RC) membayar pajak dan pindah dana. Disini permasalahan yang muncul 

adalah laporan keuangan yang kurang lengkap dan juga muncul resiko 

ketika 1 orang ini sakit atau mengalami kecelakaan maka akan terjadi 

beberapa pekerjaan yang tertunda. 
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Tabel 3.2 Mekanisme Pencairan Klaim 

Aktivitas Rekaman/Dokumen Keterangan/ Referensi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1. Mencari informasi 
mitra kerja dalam 
hal ini adalah  Bank 
yang dipilihi 
pemerintah 
sebagai penyalur 
Kredit Usaha 
Rakyat(KUR) 
 

2.  Membuat janji 
pertemuan dengan 
mitra. 
 

3. Menawarkan 
bentuk kerjasama 
dengan mitra. 
Mulai dari 
persyaratan 
berkas, mekanisme 
pembayaran dan 
pembayaran 
premi. 

 
 
4. Pengiriman berkas 

debitur yang akan 
ditanggungkan dari 
Bank kepada 
Askrindo. 
 
 

Mulai 

Bertemu 

Mitra 

Membuat 

kesepakatan 

kerjasama 

Deal 

Meminta 

berkas 

verifikasi 

berkas 

lengkap 

Input 

sistem 

Analisa 

berkas 

Buat surat/ 

Telfon 

lengkapi 

1 

1 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Power point 

penawaran  

Catatan 

Kerjasama 

2 

3 

2 

File 

 verifikasi 
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Aktivitas Rekaman/Dokumen Keterangan/ Referensi 

 
 
 

  
 
 
5. Analisa berkas 

apakah sudah 
lengkap dan sesuai 
dengan pks. 
 

6. Cetak CL oleh 
bagian klaim. 
 

7. Permintaan dana 
kepada bagian 
keuangan. 
 

8. Melakukan 
pencairan 
pembayaran dari 
Askrindo kepada 
Bank terkait. 
 

9.  Surat persetujuan 
klaim yang 
ditandatangani 
oleh Kepala 
Cabang. 

(Sumber :  hasil olah pikir penulis) 

 

 

 

Sesuai 

PKS 
Surati 

Bank/ beri 

penjelasan 

Penyelesaian 

Klaim 

Pembayaran 

Analisa 

berkas 

Cetak CL 

Permintaan 

Dana 

3 

Ya 

Tidak 

Selesai 

Surat Persetujuan 

Klaim 

Surat Permintaan 

tambahan data 

kepada bank 

Berkas CL 

Berkas Surat 

Persetujuan 

Klaim 
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3.3.1 Penjelasan Flowchart mekanisme pembayaran Klaim oleh PT 

Askrindo (Persero): 

 

1. Langkah Pertama 

 Langkah  pertama yang harus dilakukan adalah pada bagian 

pemasaran , yaitu mencari informasi mitra kerja dalam hal ini adalah  

Bank yang dipilih pemerintah sebagai penyalur Kredit Usaha 

Rakyat(KUR). Dalam hal ini yang dilakukan oleh bagian marketing 

adalah sosialiasi  mengenai proses pertanggungan yang ada di 

Askrindo kepada seluruh kantor cabang yang ada di Yogyakarta. 

2. Langkah Kedua 

 Langkah  kedua adalah membuat janji pertemuan dengan mitra. 

Dalam proses ini komunikasi dilaksanakan oleh bagian pemasaran. 

Askrindo biasa menyediakan tempat khusus untuk pertemuan kedua 

pihak, bisanya di hotel ataupun dirumah makan. 

3. Langkah ketiga 

 Menawarkan bentuk kerjasama dengan mitra. Mulai dari persyaratan 

berkas, mekanisme pembayaran dan pembayaran premi. Untuk 

penandatanganan disini selain pada bagian pemasaran juga langsung 

oleh kepala cabang. Karena disini kerjasama ini kan berlangsung lama 

juga untuk kebaikan kedua belah pihak. 

4. Langkah keempat 

 Langkah keempat yang akan dilakukan oleh Bagian klaim & 

subrogasi adalah Menerima data debitur yang akan ditanggungkan 

dari Bank terkait. data ini berupa : Surat pengantar pengajuan klaim, 

Surat tuntutan ganti rugi(STGR), berita acara klaim, copy sertifikat 

pencairan penjaminan, copy analisa kredit bank, surat pengakuan 

hutang, Print out rekening koran (RC), Lembar kunjungan nasabah, 

copy identitas KTP dan Legalitas usaha dan  bukti kredit diragukan. 

5. Langkah kelima 
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 Langkah kelima yang harus dilakukan adalah analisa berkas apakah 

sudah sesuai dengan PKS. Setelah menerima pengajuan klaim dari 

penerima jaminan, Penjamin dalam hal ini (PT ASKRINDO) segera 

melakukan analisa dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen 

sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama antara 

penjamn dan penerima jaminan dengan lembar verrifikasi. apabila 

dokumen sudah lengkap dan benar maka penjamin memberikan 

kweputusan atas klam yang diajukan penerima jaminan paling lambat 

14 hari terhitung sejak berkas pengajuan surat klaim diterima 

(tergantung perjanjian antara penerima jadminan dengan penjamin). 

6. Langkah keenam 

 langkah keenam yang harus dilakukan . Jika pejabat berwenang 

"Menyetujui" usulan pembayaran Klaim tersebut,maka data melalui 

sistem dapat di query dan ditanda tangani oleh pejabat yang 

berwenang selanjutnya menerbitkan Claim Settlement (CL) KUR dan 

mengirimkannya kepada penerima Jaminan Bank. Rekapitulzasi 

pembayaran klaim diserahk'an kepada Unit Keuangan. 

7. Langkah ketujuh 

 Langkah ketujuh yang dilakukan terhadap rekapitulasi jumlah 

pembayaran klaim yang diterima oelh unit klaim, U0nt keuangan akan 

menerbitkan Surat Perintah Transfer dan Surat Perintah Pemindh 

bukuan kemudian dilakukan registrasi di Unit Keuangan dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

8. Langkah Kedelapan 

 Setelah dilakukan registrasi oleh unit Keuanganm maka segera 

dilakukan proses pembayaran kepada pihak penerima Jaminan. Copy 

bukti pemindah bukuan dikirim ke Unit Klaim. Terakhir Unit 

keuangan melakukan Approve pada sistem sakura terhadap 

pembayaran klaim. 
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9. Langkah Kesembilan 

 Claim Settlement (CL)/ Surat persetujuan klaim  yang ditanda tangani 

oleh pejabat yang berwenang di unit klaim beserta Surat Pemindah 

Bukuan yang ditandatangai oleh pejabat Unit Keuangan Asli, 

dilakukan registrasi dan kemudian dikirimkan kepada Pihak Penerima 

Jaminan bersama Bukti trasnfer dari unit keuangan. Sedangkan berkas 

kelengkapan pengajuan klaim dari Penerima Jaminan dan tindasan 

dari Claim Settlement dan Surat Perintag Pemindah bukuan disimpan 

sebagai arsip Unit Klaim. 

10. Proses Selesai 

 

3.3.2 Analisis SWOT 

1. Analisis kekuatan (strength) 

  Askrindo sebagai pelopor di bidang asuransi kredit 

mempunyai kondisi keuangan yang sangat kuat, memungkinkan 

perusahaan mengback-up proyek berskala besar yang menghasilkan 

premi yang cukup besar. Selain itu perusahaan mempunyai budaya 

perusahaan yang baik disertai pengembangan karyawan melalui 

bantuan pendidikan , membentuk  karyawan yang mampu dan 

kompeten yang akan membawa perusahaan selalu bertahan dalam 

kondisi pasar apapun. 

 

2. Analisis Kelemahan (Weakness) 

  Perusahaan berjalan dengan baik namun ada beberapa hal 

yang harus ditambal disini yaitu mengenai pegawai yang bekerja di Pt 

Askrindo (Persero) Kc Yogyakarta. Karyawan yang ada belum 

sebanding dengan pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga 

tertundanya pembayaran klaim  dapat mengurangi elektabilitas 

perusahaan dimata Penerima Jaminan. Selain itu komunikasi antar 

unit belum berjalan dengan maksimal, sehingga terkadang  
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3. Analisis Peluang (Oportunities)  

  Dalam rangka mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah melalui Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian  memutuskan untuk menurunkan 

suku bunga KUR tahun 2018 dari semula 9% efektif per tahun 

menjadi sebesar 7%. Bunga  efektif per tahun. Bunga KUR yang baru 

ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018. Rapat peningkatan target porsi 

penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri 

pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) di tahun 2018 menjadi 

minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 

Triliun. Peningkatan dan percepatan penyaluran KUR merupakan 

peluang yang sangat baik bagi Askrindo.  

  Selain itu pembangunan proyek besar-besaran di 

Yogyakarta  seperti bandara, hotel, dan rel kereta api  menjadi peluang 

dari segi ritel. Sebagai pelopor di bidang Asuransi Kredit, Askrindo 

memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pangsa dan 

kebutuhan pasar serta memberikan pelayanan prima kepada para 

stakeholder 

. 

4. Analisis Ancaman (Threat) 

  Ancaman yang muncul dan mengusik pasar Pt Askrindo kc 

Yogyakarta adalah dari pesaing terutama pesaing yang berplat merah 

(BUMN) seperti Jamkrindo, Jasindo, Reasuransi umum. Terutama 

Jamkrindo, dimna saat ini Askrindo memegang pelayanan Klaim 

KUR 18 cabang BRI Yogyakarta dari 24 cabang yang ada. Dalam  hal 

ini Jamkrindo mulai mencoba melakukan lobby kepada BRI 

Yogyakargta  untuk memperbesar kerjasama mereka yang selama ini 

Jamkrindo baru melayani 4 cabang saja. Hal ini kan menjadi ancaman 

pasar yang serius untuk perusahaan  
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 Berdasarkan pengamatan penulis melihat bahwa sering terjadinya miss 

komunikasi antara Kepala Cabang dan Unit Klaim & Subrogasi mengenai 

pelaksanaan penjaminan KUR. Oleh karena itu penulis mempunya beberapa 

usulan untuk dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaikan permsalahan tersebut : 

1. Dilaksanakan konsolidasi antara Kepala Cabang dengan Unit Klaim& 

Subrogasi  mengenai proses pelaksanaan penjaminan KUR yang 

memunculkan suatu kesepakatan antara kedua pihak.  

2. Menentukan Prosedur yang jelas. Hal ini sudah dijelaskan dalam 

Panduan Produk & SOP Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT 

Askrindo. Dengan begitu pelaksana mempunyai acuan yang jelas 

mengenai proses pelaksanaan penjaminan KUR. 

3. Dilaksanakannya kontrol oleh Kepala Cabang atau Kepala Unit Klaim 

& Subrogasi  kantor pusat  yang memastikan  pelaksanaan penjaminan 

klaim di PT Askrindo kantor cabang Yogakarta sudah menjalankan 

mekanisme penjaminan sesuai dengan SOP perusahaan. 

4. Penambahan SDM untuk Unit Keuangan yang mempnyai skill  sesuai 

kebutuhkan Unit Keuangan saat ini untuk menunjang kinerja yang 

lebih baik. 
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LAMPIRAN 

 

1. Copy surat lamaran ke PT.ASKRINDO (Persero) kc Yogyakarta. 

2. Copy surat balasan lamaran dari PT. ASKRINDO (Persero) kc Yogyakarta. 

3. Lembar kegiatan harian lapangan. 

4. Lembar berita acara presentasi dan penilaian pembimbing perusahaan. 

5. lembar berita acara presentasi dan penilaian pembimbing akademik. 

6. copy surat tanda selesai magang dari PT.ASKRINDO (Persero) kc 

Yogyakarta. 
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Lampiran 1 Surat Lamaran ke PT Askrindo (Persero) kc Yogyakarta 
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 Lampiran II Surat Balasan Lamaran dari PT Askrindo (Persero) 
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Lampiran  III  Surat Tanda Selesai Magang 

 


