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BAB I
PENDAHULUAN
Keberlakuan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian merupakan salah satu upaya
untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi khususnya, pertumbuhan ekonomi secara
nasional. Peran asuransi dalam rrienyumbangkan pertumbuhan perekonomian tidak hanya
dalam sektor mobilisasi dana masyarakat dalam memberikan alternatip penanaman dana
(investasi), tetapi juga meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan resiko
("risk management"). Usaha asuransi yang dalam bentuk hukumnya sebagai salah satu
lembaga keuangan mempunyai fungsi pengelola resiko yang dialihkan oleh masyarakat, di lain
pihak, lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang terhimpun dari
masyarakat dalam bentuk premi agar dapat memenuhi kewajiban.
Pemahaman atas usaha perasuransian, khususnya asuransi jiwa, dan fungsi unit-unit
kerjanya merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam pemahaman dan
pengembangan persyaratan sistem informasi perusahaan asuransi jiwa.
Aspek terpenting pengelola dalam perencenaan sistem informasi mcnycluruh adalah
keterlibatan langsung pengelola dalam tahap perencanaan, rancang bangun, dan penerapan.
Keterlibatan pengelola dalam perencanaan atau rancang bangun dikarenakan:
Laba. Keterlibatan pengelola diperlukan untuk meyakinkan pengembangan yang tepat waktu,
akurat, dan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh laba potensial dan pengendalian
biaya. Sumber daya manusia. Kegunaan sistem dalam aneka bidang akan mempunyai
dampak pada sumber daya manusia dan struktur organisasi yang harus dikenali sedini
mungkin dan direncanakan dalam keseluruhan pengembangan dan penerapan sistem.
Hasil. Terdapat kebutuhan keterlibatan untuk meyakinkan bahwa sasaran perniagaan yang
tepat dalam pertimbangan dan dicapai secara berkesinambungan.
Rancang bangun sistem integral. Saat ini aplikasi dasar dirancang ke dalam sistem keseluruhan
yang akan mempunyai akibat pada beberapa bidang fungsional.
Perencanaan. Teknologi informasi sebagai bagian kesatuan dari perencanaan jangka panjang
perniagaan.
Peningkatan pelayanan pelanggan. Banyafc perusahaan menggunakan kecepatan dan
ketepatan komputer untuk meningkatkan pelayanan. Keberhasilan dalam memanfaatkan
perangkat beserta sistemnya juga bergantung pada peran serta langsung pengelola.
Alokasi sumber daya. Sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan perangkat yang
tergambar dalam bentuk rupiah. Agar keputusan alokasi dalam perspektip yang jelas, pengelola
perlu menganggapnya sebagai suatu investasi yang akan memperoleh pengembalian dalam
suatu jangka waktu. Dengan demikian usaha pengembangan sistem dapat digunakan
sebagai alat kompetisi dalam penggunaan dana.
Peran serta unit pengguna. Rancang bangun sistem harus mcliput dampak beban,
laba, dan kepuasan pelanggan. Personalia pengembangan sistem akan membutuhkan
keterlibatan tetap dari pengguna untuk meyakinkan pengembangan sistem niaga sejalan
dengan kebijakan dan praktek perusahaan.
Berbekal pada pandangan persyaratan pengolahan di masa mendatang, akan banyak
membantu untuk menguji kegialan masa lampau. Keadaan umum pengolahan data saat
ini akan digambarkan dalam kesukaran pengembangan sistem aplikasi baru dan ketidak
marnpuan memelihara sistem yang ada. Kebanyakan aplikasi dibangun tanpa kemampuan
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untuk tanggap terhadap perubahan, karena dibangun dengan rancang bangun yang kaku.
Khususnya upaya pembentukan dari pimpinan puncak yang tanpa dukungan dasar
operasional. Dalam banyak hal, aplikasi bukan untuk memecahkan masalah perniagaan
atau memenuhi kebutuhan keseluruhan perniagaan, tetapi penyelesaian terhadap data
spesifik, penanganan dokumen, atau masalah transaksi pada suatu waktu.
Obyektip utama arsitektus sistem informasi harus memungkinkan perusahaan
menyampaikan kebutuhan niaganya. Oleh karena itu sisten harus memenuhi persyaratanpersyaratan:
1. Mempunyai kemampuan untuk mengolah beban kerja yang diketahui saat ini
secara ekonomis dan tepat guna, dan mcngakomodasikan .pertumbuhan normal.
2. Menunjukkan kemudahan untuk mengakomodusi perubahan-perubahan yang
dibutuhkan dalam jangka waktu pendek, seperti dalam menghadapi peraturan
perundangan, kebijakan pemasaran, kebijakan investasi, dan teknologi.
3. Arsitektur harus mengarah pada ekspektasi kebutuhan perniagaan di masa
mendatang.
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BAB 1
KEGUNAAN ASURANSI JIWA
Sepanjang abad, orang selalu berusaha untuk memenuhi keamanan keuangan
untuk diri sendiri dan tanggungannya. Keamananan keuangan ini dibutuhkan untuk mencapai
keamanan dalam bentuk ketenangan batin dan bebas duri kekawatiran. Kebanyakan
kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencapai pemenuhan beberapa kebutuhan pada suatu
tingkat keamanan.
Tetapi keamanan finansial tuntas merupakan suatu impian, sebagian dikarenakan
masalah universal seperti kematian, sakit, kecelakaan dan keuzuran. Masalah-masalah ini
dapat terjadi setiap saat dan tanpa peringatan dini. Kesukaran keuangan akibat masalah
universal ini akan mempcrkuat tckanan cmosi yang pada lanjutannya memperbesar
masalah. Kematian dapat menimpa setiap orang pada setiap saat. Bila kematian menimpa
kepala keluarga.sebagai pencari nafkah yang mempunyai cukup banyak anggota, maka
keluarga yang ditinggal sering mengalami kesukaran dalam memenuhi kebutuhan dasar bila
tidak tersedia dana yang cukup. Sebaliknya, beberapa orang menghadapi masa depan yang
kurang menyenangkan dalam pendapatan karena menjalani masa tua dengan pendapatan
yang tidak memadai. Sakit dan keuzuran juga dapat mengakibatkan kesulitan ekonomis,
bahkan lebih parah daripada kematian, karena adanya biaya perawatan atau pengobatan
yang tinggi atau tidak mampu bekerja.
Asuransi dibentuk untuk menghasilkan pemecahan praktis terhadap kctidak pastian
ekonomis dan kerugian. Asuransi jiwa, yang berdasar pada prinsip- prinsip aktuaria atau
matematika, menjamin pembayaran sejumlah uang atas kematian seseorang yang
diasuransikan. Asuransi kesehatan yang berdasar pada prinsip-prinsip ilmiah memberikan
sejumlah dana untuk biaya-biaya pengobatan atau perawatan akibat sakit atau kecedaraan
dan meliput kerugian pendapatan selama tidak mampu bekerja. Anuitas memberikan
deretan pembayaran kepada tertanggung dalam suatu jangka waktu atau sepanjang hidupnya
sebagai penghasilan. Asuransi mempunyai arti adanya janji untuk mengganti kepastian
ekonomis masa mendatang akibat ketidak pastian dan mengganti ketidak tahuan
keamanan.
1.1. Industri Asuransi
Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mulai berperan dalam pertumbuhan
ekonomi nasional. Pertumbuhan ini ditunjukkan dengan adanya sebanyak lebih kurang
50 perusahaan jiwa sampai dengan tahun 1991. Kekayaan seluruh perusahaan ini
mencapai Rpl,6 trilyun, bila dibanding dengan keadaan pada tahun 1987 seluruh
kekayaan hanya mencapai Rp675 milyar yang berarti dalam jangka 5 tahun meningkat
sebesar 137%.
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Sedangkan uang pertanggungan yang dikelola oleh seluruh industri asuransi jiwa
pada tahun 1991 mencapai Rpl6,5 trilyun yang meningkat dari Rp5,9 trilyun pada tahun
1987 atau terjadi peningkatan sebesar 180%. Peningkatan uang pertanggungan ini dibarengi
dengan peningkatan pendapatan dari tahun 1987 ke tahun 1991 yang terdiri dari
peningkatan pendapatan premi sebesar 133%, pendapatan investasi sebesar 99%. Atuu,
selama jangka waktu 5 tahun industri asuransi mengalami peningkatan pendapatan
usaha sebesar 126%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, perusahaan asuransi jiwa
mempunyai beban yang utama adalah pembayarun manfaat, Dalam kurun waktu 5 tahun,
industri asuransi jiwa berkewajibnn memenuhi pembayaran manfaat yang meningkat sebesar
79%, sei.langk.un biaya usaha meningkat sebesur 127%. Alau seluruh beban usaha
perusahaan asuransi selama jangka 5 tahun mengalami peningkatan sebesar 112%. Keudaan
ini menunjukknn terdnpat peningkaton pertumbuhan perusaluum asuransi jiwa duliun
jnngku 5 tahun terakhir.

7

1.2. Jenis Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi harus merupakan organisasi yang beroperasi secara hasil
guna dan tepat guna sesuai dengan sifat alamiah usahanya. Dari sisi jenis perusahaan
asuransi terdapat beberapa kategori perusahaan asuransi.
Perseroan
Perusahaan asuransi perseroan merupakan organisasi swasta yang
tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dibentuk untuk
memperoleh laba bagi pemegang saham, pemegang saham dapat menjadi
pemilik polls, bila dinyatakan deviden saham dibayarkan kepada pemegang
saham. Dalam perusahaan perseroan direksi bertanggung jawab kepada,
pemegang saham.
Bersama
Perusahaan asuransi bersama tunduk kepada peraturan perundangan
yang berlaku tetapi tidak mempunyai pemegang saham, pemilik perusahaan
adalah pemegang polis. Setiap orang yang membcli polis asuransi dari
perusahaan asuransi bersama menjadi pelanggan dan pemilik, mereka
mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan. Dengan menerbitkan
polis partisipatip yang membayarkan deviden polis, pelanggan perusahaan
asuransi bersama dimungkinkan untuk berbagi pada setiap pendupatun
perusahaan. Pada intnya, deviden polis merupakan "pengembalian" bagian
premi yang tersisa setelah perusahaan menetapkan cadangan dan bcbun
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Reasuransi

klaim dan biaya.
Perusahaan reasuransi merupakan cabang khusus dari industri
asuransi karena mereka mengasuransikan perusahaan asuransi. Reusuransi
merupakan pcijanjian dimana perusahaan asuransi mengalihkan se bagian
dari resiko yang diasumsikan kepada perusahaan asuransi lain. Proses ini
berarti mengurangi kerugian perusahaan asuransi akibat adanya
pembayaran klaim yang cukup besar. Perusahaan asuransi yang
fnengalihkan resiko dinamakan perusahann "ceding", dan perusahaun yang
menerima pcngalihan resiko dinamakan "reasuradur".

1.3. Prinsip Dasar Asuransi
Kegunaan asuransi adalah memberikan perlindungan ckonomls terhadap
kerugian yang dapat terjadi, seperli kematian, penyakit atau kecelakaan. Perlindungan
ini diberikan dengan penuangan dalam polis Asuransi, yang secara sederhana
merupakan suatu perangkat pengakumulasi dana untuk memenuhi kerugian yang tidak
pasti. Polis asuransi merupakan kontrak ikatan hukum yang memuat janji dan tanggung
jawab perusahaan antara lalin sebagai berikut:
Untuk sejumlah uang tertentu (premi), suatu pihak (penanggung) setuju untuk
membayar kepada pihak lain (tertanggung atau ahli warisnya) sejumlah uang tertentu
(manfaat) atas terjadinya suatu kejadian.
Dalam hal asuransi jiwa, manfaat dibayarkan bila tertanggung meninggal, sedang
manfaat dalam asuransi kesehatan atau keuzuran dibayarkan bila terdapat biaya
pengobatan atau perawatan atau menjadi cacat scperti ynng didcfinisikan dalam kontrak.
Asuransi beroperasi bcrdasar pada dua prinsip dasar, yaitu penyebaran dan
pengumpulan resiko serta hukum bilangan besar.
Pengumpulan Resiko
Misal terdapat 1.000 orang dalam suatu kelompok yang sepakat bila terjadi kematian
diantara anggota kelompok, maka kepada keluarga yang ditinggalkan akan diberikan uang
sebesar RplO.OOO.000. Besar uang yang akan diberikan telah dipertimbangkan cukup untuk
memenuhi beban yang dibutuhkan segera berkaitan dengan kematian dan sebagai dana
sangga kebutuhan harian dalam beberapa waktu. Karena tidak diketahui saat
seseorang dalam kelompok akan meninggal, maka keputusan pembentukan "dana-awal"
diambil dengan meminta setiap anggota kelompok membayar sebesar Rp lO.OOO hingga
seluruh dana akan terkumpul mencapai Rp 10.000.000.
Dart sini nampak bahwa tanpa adanya perjanjian penyediaan dana untuk
menghadapi kerugian potensial setiap anggota kelompok akan menghadapi beban
ekonomis akibat kematian secara perorangan. Tetapi dengan cara berbagi beban dan
menyebarkan resiko kematian atas 1.000 orang anggota, setiap orang hanya membayar
beban sebesar RplO.OOO.
Contoh di atas merupakan contoh sederhana tetapii dapat menjelaskan konsep dasar
pembagian kerugian. Dengan cara penyebaran resiko, atau berbagi kemungkinan kerugian,
sekelompok besar orang dapat mengganti sejumlah kecil uang (RplO.OOO) untuk resiko
yang tidak diketahui (resiko ekonomis kematian sebesar RplO.OOO.000). Dengan kata lain,
resiko dipindahkan dari perorangan kp kelompok, seluruh anggota kelompok berbagi
kerugian dan mendapat janji untuk manfaat di masa datang. Perusahaan asuransi
mengumpulkan resiko dari ribuan bahkan julaan orang tertanggung, dan menggunakan
prinsip matematika tertentu untuk menjamin pemilik polis bahwa uang mereka ada dalam
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perusahaan untuk membayar klaim bila kerugian terjadi.
Hukum Bilangan Besar
Sebagai tambahan dari penyebaran resiko, asuransi mengandalkan pada prinsip
bahwa makin besar jumlah resiko perorangan yang bergabung ke dalam kelompok, makin
pasti terjadiya kerugian dalam suatu jangka waktu. Dengan kata lain, makin besar
kumpulan resiko, perusahaan asuransi dapat memprakirakan dengan suatu tingkat
ketajaman jumlah kejadian yang akan terjadi dalam suatu jangka waktu. Sekalipun
tidak seorangpun dapat rnemprakirakan saat seseorang akan meninggal atau seseorang
akan mengalami cacat, tetapi dimungkinkan untuk memperkirakan jumlah kematian
dalam suatu jangka waktu. Prinsip ini dikenal sebagai hukum bilangan besar berdasarkan
pada ilmu probabilitas dan pengalaman statistik kematian.
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BAB II
POLIS ASURANSI JIWA
Terdapat banyak jenis polis asuransi yang dirancang untuk melayani nnekn

kebutuhan.
Polis asuransi jiwa dapat dipandang dari segi katcgori dan jcnis polis. Terapat tiga
kategori dasar asuransi jiwa, yaitu:
Asuransi biasa. Jenis program perlindungan asuransi jiwa berjangka dan tetap
dengan cara pembayaran premi sekaligus, tahunan, semester atau bulnnan termasuk dalam
asuransi jiwa biasa. Jenis asuransi ini dipasarkan dan dijual melalui agen dan pialang
asuransi.
Asuransi industrial. Asuransi jiwa industrial dikarakteristikkan oleh jumlah
pertanggungan relatip kecil dengan pembayaran premi mingguan ditagih oleh agen ke
rumah-rumah pemilik polis. Asuransi jiwa industrial dijual kepada perorangan yang tidak
mampu membeli polis asuransi yang besar, dan biasanya dijual dalam bentuk asuransi
penguburan.
Asuransi kelompok. Polis asuransi jiwa kelompok diperuntukkan bagi kelompok
perusahaan-pekerja, perkumpulan, perserikatan dan kreditor untuk meliput perorangan
dalam satu kontrak.
2.1. Asuransi Jiwa Berjangka
Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi jiwa yang paling sederhana,
polis ini memberikan perlindungan untuk suatujangka tertentu dan membayarkan manfaat
hanya jika tertanggung meriinggal dalam jangka itu. Misal, Ali membeli polis asuransi jiwa
berjangka 5 tahun dengan uang pertanggungan RplO.000.000, menunjuk adiknya,
Aminah, sebagai ahli waris. Jika Ali maninggal dalam jangka liputan polis, maka Aminah
akan menerima manfaat kematian RplO.000.000. Jika Ali hidup melampaui jangka
liputan polis, maka tidak terjadi pembayaran apapun. Jika Ali mernbatalkan atau
mengundurkan diri dalam jangka liputan polis, maka tidak terjadi pembayaran apapun,
karena tidak ada nilai tebus dalam polis asuransi berjangka.
Jangka waktu liputan polis dapat didefinisikan dalam bentuk tahun (misal 1 tahun,
5 tahun atau 20 tahun) atau dalam bentuk usia (misal berjangka sampai usia 50 tahun).
Tetapi penetapan jangka waktu liputan polis harus tetap mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku.
Terdapat bebeapa bentuk asuransi jiwa berjangka yang ditawarkan oleh
perusahaan asuransi jiwa, perbedaan ini ditunjukkan oleh besar manfaat yang dibayarkan.
Asuransi jiwa Asuransi jiwa berjangka tetap
Memberikan jumlah uang perlindungan berjangka tetap sepanjang jangka liputan
sampai habis jatuh tempo. Misal asuransi jiwa berjangka 10 tahun dengan uang
pertanggungan Rp 10.000.000 memberikan nilai manfaat tetap selama jangka liputan.
Asuransi jiwa berjangka menurun.
Karakteristik asuransi jiwa berjangka menurun adalah besar manfaat menurun
secara bertahap selama jangka waktu liputan. Misal asuransi jiwa berjangka menurun
selama 20 tahun dengan uang pertanggungan Rp50.000.000 pada awal tahun polis.
Jumlah pertanggungan ini akan menurun secara bertahap selama 20 tahun hingga mencapai
RpO pada akhir tahun perlindungan.
Asuransi jiwa berjangka menurun ini terbaik digunakan bila kebutuhan
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perlindungan menurun dari tahun ke tahun. Misal, seseorang yang membeli rumah
Rp50.000.000 dengan cara angsuran selama 30 tahun. Maka besar perlindungan asuransi
yang digunakan diseimbangkan dengan besar sisa angsuran dari tahun ke tahun selama 30
tahun.
Asuransi jiwa berjangka menaik.
Asuransi jiwa berjangka menaik memberikan manfaat asuransi yang menaik dari
tahun ke tahun selama masa liputan asuransi. Kenaikan tahunan manfaat biasanya
dinayatakan dalam sejumlah tertentu atau sebagai persentase dari jumlah awal atau dapat
berkaitan dengan indeks biaya hidup.
2.2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Asuransi jiwa seumur hidup memberikan perlindungan tetap kepada tertanggung
selama hidup sejak penerbitan polis sampai meninggal, sepanjang premi dibayarkan.
Manfaat yang dibayarakan tetap sama sepanjang kehidupan tertanggung.
Terdapat beberapa tambahan dari sifat liputan tetap dalam asuransi jiwa seumur hidup
yang membedakan dengan asuransi jiwa berjangka.
Nilai tunai.
Tidak seperti asuransi jiwa berjangka yang hanya memberikan
perlindungan
kematian,
asumsi
jiwa
seumur
hidup
menggabungkan
perlindungun asuransi dengan elemen tabungan atau akumulasi. Akumulasi
dana yang bisa dinamakan nilai tunai terbentuk sepanjang liputan polis
yang menaik dari tahun ke tahun selama tertanggung masih hidup.
Sekalipun menjadi bagian utama dalam pendanaan polis asuransi, akumulasi ini sering
dipandang sebagai "elemen tabungan" karena menggambarkan jumlah uang yang akan
diterima pemilik polis apabila polis dibntalkan, istilah lain yang sering digunakan adalah
nilai tebus pengunduran diri. Nilai ini merupakan hasil cara perhitungan dan pembayaran
premi serta pembentukan cadangan polis akibat sistem pembayaran premi. Besar nilai
tunai polis bergantung pada aneka faktor, termasuk:
 jumlah uang pertanggungan polis;
 jangka dan besar pembayaran premi; dan
 lama keberadaan polis.
Secara umum, makin besar uang pertanggungan, makin besar nilai tunai; makin
pendek jangka pembayaran premi, makin cepat pertumbuhan nilai tunai; dan makin lama
keberadaan polis, makin besar pembentukan nilai tunai.
Jatuh Tempo Pada Usia 100 Tahun.
Asuransi jiwa seumur hidup dirancang untuk jatuh tempo pada usia 100 tahun, usia
ini sebagai asumsi aktuaria yang menyatakan bahwa pada usia tersebut setiap tertanggung
dianggap telah meninggal, sekalipun beberapa orang masih hidup melampaui usia
tersebut. Akibatriya, penetapan tarip premi untuk asuransi jiwa seumur hidup berdasarkan
pada asumsi bahwa pembayaran premi akan hanya mencapai usia 100 tahun. Pada usia
100 tahuri, nilai tunai polis telah berakumulasi mencapai uang pertanggungan. Pada saat
itulah polis telah jatuh tempo, tidak terdapat lagi premi terhutang dan polis dibayarkan.
Untuk orang-orang yang beruntung melampaui usia 100 tahun, akan menerima
pembayaran dari perusahaan asuransi nilai pertanggungan penuh.
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Manfaat Kehidupan
Tambahan lain yang unik dari polis asuransi jiwa seumur hidup adalah "manfaat
kehidupan". Melalui akumulasi nilai tunai yang terbentuk dalam polis, pemilik polis
mempunyai dana siap yang dapat dipinjam dengan tingkat bunga yang layak. Dana ini
dapat digunakan untuk kebutuhan darurat pribadi atau usaha, seperti untuk pendidikan atau
membayar kredit rumah. Juga merupakan suatu persyaratan dalam polis untuk membayar
pinjaman, jika terdapat pinjaman tersisa pada saat tertanggung meninggal, maka uang
pertanggungan dibayarkan setelah dikurangi dengan pinjaman tersisa ditambah bunga.
Oleh karena itu, pinjaman polis merupakan "pembayaran manfaat di depan" daripada
pinjaman.
Jangka penghasilan yang ditetapkan dimulai pada saat polis diterbitkan, bila
tertanggung meninggal dalam jangka tertentu, penghasilan berkala kepada keluarga
dibayarkan sejak saat kematian sampai akhir jangka yang ditetapkan yang saat itu
pembayaran manfaat asuransi jiwa seumur hidup diterimakan.
Polis Pemeliharaan Keluarga
Polis ini hampir sama dengan polis penghasilan keluarga, tetapi menggunakan
asuransi jiwa berjangka tetap untuk mendapatkan penghasilan berkala. Pada saat
tertanggung meninggal dunia, program pemeliharaan keluarga memberikan pembayaran
berkala dalam jangka yang ditetapkan sejak saat kematian. Pada polis penghasilan
keluarga, jangka penghasilan ditetapkan pada saat penerbitan polis.
Polis Program Keluarga
Polis program keluarga dirancang untuk meliput seluruh anggota keluarga dalam
satu polis. Biasanya polis ini mempunyai uang pertanggungan berurutan seperti untuk
kepala keluarga RplO.000.000, istri/suami Rp5.000.000, dan setiap anak Rp2.500.000.
Polis Perlindungan Berganda
Polis perlindungan berganda memberikan manfaat yang merupakan kelipatan dari
uang pertanggungan jika terjadi kematian dalam suatu jangka waktu. Jika kematian terjadi
setelah jangka waktu terlampaui, maka hanya akan dibayarkan uang pertanggungan saja.
Polis ini merupakan kombinasi antara asuransi tetap dan asuransi jiwa berjangka tetap untuk
perlindungan berganda.
Polis Kehidupan Bersama
Polis kehidupan bersama meliput dua orang dalam satu polis, menggunakan
sejenis asuransi jiwa tetap, yang membayarkan manfaat bila terjadi kematian pada
tertanggung pertama. Sedang tertanggung kedua yang masih hidup mempunyai pilihan
untuk membeli polis perorangan tanpa perlu pengujian keabsahan, Premi untuk jenis
asuransi ini akan lebih murah bila dibanding dengan premi untuk polis tunggal, karena usia
kedua orang ini dirata- ratakan untuk menghitung tarip premi yang dikenakan.
Asuransi Jiwa Kredit
Asuransi jiwa kredit dirancang untuk meliput kehidupan debtor dan membayarkan
sejumlah uang sisa pinjaman bila debtor meninggal dunia sebelum hutang terlunaskan.
Jenis asuransi ini biasanya asuransi jiwa berjangka menurun yang sesuai dengan jangka
pinjaman.
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2.5. Asuransi Jiwa Non-tradisional
Sesuai dengan perkembangan jaman yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,
budaya, sosial dan teknologi, beberapa perusahaan asuransi memperkcnnlknn bentuk polis baru yang
lebih mudah suai.
 Asuransi jiwa seumur hidup peka-bunga dengan karakteristik premi yang
beraneka menggambarkan adanya perubahan asumsi atas kematian, investasi dan
biaya.
 Asuransi jiwa mudsill suai ynng bcrknitnn dengun kcinginan pcmilik polis atas
besar perlindungan serta kemampuan pembayaran premi.
 Asuransi jiwa universal memungkinkan pemilik polis menetapkan jumlah dan
frekuensi pembayaran premi dan menyesuaikan uang pertanggungan yang
dikaitkan dengan kebutuhannya.
 Asuransi jiwa variabcl yang memungkinkan pcmilik polis rnemilih investasi dari
nilai tunainya.
2.6. Premi Asuransi Jiwa
Orang membeli asuransi jiwa untuk alasan yang sama, yaitu mereka membeli
produk yang memenuhi fcebutuhannya. Dalam kasus asuransi jiwa, kebutuhannya
adalah keamanan finansial. Pemilik polis membayar produk ini melalui premi.
Penetapan tarip premi perusahaan asuransi dilakukan oleh aktuaris, seorang
matematikawan yang bertanggung jawab untuk menggabungkan data keuangan dan
data statistik yang mempengaruhi tarip premi asuransi jiwa. .
Terdapat tiga faktor dasar yang mempengaruhi perhitungan tarip premi pada
asuransi jiwa, yaitu faktor mortalita, bunga, dan biaya.
Faktor Mortalita
Prinsip dasar asuransi jiwa adalah prakiraan yang akurat atas
mortalita, yaitu rata-rata jumlah kematian yang akan terjadi setiap tahun
dari setiap usia. Dalam suatu kurun waktu, statistik ini dikompilasikan
untuk menunjukkan jumlah dan usia pada umumnya orang akan meninggal.
Hasil kompilasi statistik mortalita ini mcnjadi label mortalita yang
menggambarkan laju kematian setiap usia.
Prakiraan mortalita bagi perusahan asuransi dibutuhkan untuk menjadi dasar
pcnaksiran lama kehidupan tcrtanggung, lama jangka pembayaran premi dan saat
perusahaan usuransi harus memenuhi kewajiban di masa mendatang. Akibatnya, bagian
dari premi yang berkaitan dengan mortalita menggambarkan beban murni untuk
memberikan perlindungan kematian.
Faktor Bunga
Pada saat pemilik polis premi kepada perusahaan asuransi, dana ini tidak dibiarkan
diam dalam perusahaan. Perusahaan asuransi akan mengkombinasikan dengan dana
lainnya dan menanamkannya untuk mendapat bunga. Hasil bunga ini membantu
menurunkan beban premi asuransi jiwa.
Perusahaan asuransi membuat dua asumsi berkaitan dengan bunga:
 Pertama diasumsikan terdapat tingkat bunga bersih tertentu akan diperoleh dari
semua investasi. Biasanya beberapa investasi akan menghasilkan bunga yang lebih
tinggi daripada yang diasumsikan dan sebagian lebih rendah. Oleh karena itu tingkat
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bunga asumsi harus cukup konservatip.
Kedua, diasumsikan bahwa hasil bunga setahun akan diperoleh dari setiap premi
yang dibayarkan oleh pemilik polis. Oleh karena itu harus diasumsikan bahwa premi
dibayarkan pada awal tahun.
Karena kesukaran untuk memprakirakan tingkat bunga yang akan datang,
perusahaan asuransi harus tetap konservatip dalam membuat asumsi tingkat bunga..
Faktor ketiga yang mempengaruhii penaripan premi adalah biaya, seperti layaknya
dalam setiap operasi perniagaan. Biaya-biaya ini meliput biaya untuk pegawai, pendidikan, alat
tulis, gedung, sewa dan peralatan lain. Biaya yang dikenakan dalam penaripan premi biasa
dinamakan "bea beban".'
Faktor-faktor dasar untuk perhitungan premi hanya merupakan bagian dari
persamaan asuransi, kemudian aktuaris akan menerjemahkannya ke dalam premi tunggal
netto, premi tetap netto, dan premi kotor.
Premi tunggal netto dapat didefinisikan sebagai jumlah tunggal yang dibutuhkan kini
untuk manfaat di masa datang. Tetapi saat ini jarang terdapat pembayaran premi tunggal
untuk suatu polis asuransi, maka premi tunggal netto ini dikonversikan menjadi premi tetap
tahunan netto. Sedangkan premi kotor ditetapkan dengan menambahkan faktor biaya,
merupakan premi yang harus dibayar oleh pemilik polis.
Dalam terminologi umum, aktuaris mengurnngknn hasil bunga asumsi dari beban
mortalita yang akan mcnghnsilkun prcmi nctto, Faktor biaya yang ditambahkan ke dalam
premi netto menjadi premi kotor. Perumusannya menjadi:
1. Premi tunggal netto = beban mortalita - bunga
2. Premi kotor = premi tunggal netto + biaya
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BAB III
SISTEM INFORMASI INDUSTRI ASURANSI JIWA
Sasaran industri

asuransi jiwa dapat disimpulkan dalam terminologi pertumbuhan,
pengendalian, dan penetrasi pasar. Dalam suatu jangka waktu tertentu, industri akan
memenuhi:
a.
Peningkatan jumlah pemegang polis asuransi jiwa.
b.
Memelihara dan meningkatkan hasil investasi dan tingkal biaya operasi.
c.
Menggunakan sumber daya administratip lebih tepat gxrna dan
meningkatkan produktifitas sumber daya manusia.
d.
Melakukan penetrasi pasar dalam tingkat yang lebih tinggi.
Sasaran tersebut berkaitan dengan pertimbangan perusahaan asuransi mempunyai
sumber daya tersedia yang terdiri dari:
a. Mutu sumber daya manusia.
b. Kemampuan investasi dana.
c. Kesadaran pembiayaan clan pengendalian.
Agar sasaran dapat dicapai, maka perusahaan asuransi harus mempunyai
strategi yang dapat menjangkau:
a. Strategi utama perusahaan adalah menawarkan produk yang menyeimbangkan
fungsi investasi dengan fungsi perlindungan relatip terhadap kecenderungan
ekonomi.
b. Salah satu target adalah mengembangkan pelanggan perorangan sebagai suatu
satuan ekonomis yang mempunyai kcbutuhan keseluruhan le.bih besar daripada
asuransi jiwa murrii.
c. Perusahaan asuransi akan memperkenalkan produk baru dan menyempurnakan
produk yang ada agar dapat rnemenuhi kebutuhan keuangan pelanggan. Salah
satu pcngembangannya adalah adanya produk asuransi jiwa variabel dan
universal.
d. Perusahaan asuransi akan menerapkan pengendalian langsung atas biaya operasi
dengan cara mengembangkan kemampuan penanganan volume transaksi yang
lebih besar tanpa harus menambah tenaga kerja. Peningkatan produktilitas
ki'mampuan pcnangnnan data dan akurasi dapat dicapai dengan:
 Pemasukan data yang lebih cepat tanpa memandang lokasi.
 Melakukan kombinasi stasiun kerja berganda menjadi stasiun kerja tunggal.
 Peningkatan ketajaman penanganan data melalui pelatihan,
meningkatkan penggunaan komputer, dan pengayaan pekerjaan.
 Menempatkan kemampuan pengolahan transaksi keseluruhan pada pegawai
yang paling tahu tentang itu.
Segala sesuatu tentang sasaran, ketersediaan sumber daya, dan strategi yang
dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa harus mcmperlimbnngkan kendala atau
hambatan yang ada atau yang akan ada. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:
a. Waktu imbal. Memasuki pasar dengan suatu produk baru membutuhkan
kemampuan sistem pada saat itu. Tanpa adanya dukungan yang diperlukan
untuk pelayanan, maka dapat diharapkan kegagalan menawarkan produk.
Ketidak mampuan memasarkan produk pada saat yang tepat akan menghambat
pertumbuhan usaha.

16

b.

c.

d.
e.

f.

g.

Reaksi terhadap perubahan. Bersamaan dengan kemampuan perusahaan
dalam pemasaran pada saat yang tepat adalah penolakan pasar untuk menerima
tawaran baru. Biasanya, petugas pemasaran perusahaan dan masyarakat cukup
lambat untuk menerima produk baru. Keberhasilan suatu program pelayanan
keuangan yang bergantung pada kemampuan pemasaran secara historis tidak
menghasilkan penerimaan secara cepat. Pimpinan puncak dan menengah sering ragu
merubah konsep lama.
Daya guna sumber daya. Sumber daya utama yang tersedia bagi perusahaan
asuransi adalah uang dan orang. Secara tradisi, sistem dan data tidak dipandang sebagai
sumber daya yang terpisah atau sebagai dasar untuk membantu.
Tekanan kompetisi.
Pemerintah. Terdapat resiko adanya campur tangan atau peraturan pcmerintah
yang akan menghambat perusahaan asuransi dalam memperolch suatu tingkat
kebebasan untuk merjer, akuisisi, atau diversifikasi.
Investasi. Kemampuan untuk mendapatkan kesempatan investasi baru yang
mcnhasilkan tingkat hasil investasi yang mencukupi untuk menghadapi damapak
inflasi merupakan hambatan dalam mencapai sasaran industri.
Pengolahan data. Salah satu kendala terbesar dalam industri asuransi jiwa
adalah ketidak mampuan sistem pengolahan data yang ada untuk menyediakan
kemampuan penanganan data dalam mendukung operasi.

3.1. Organisasi Perusahaan Asuransi Jiwa
Agar dapat menerapkan pendekatan "client-oriented" pada perusahaan asuransi
jiwa, perlu untuk memahami organisasi perusahaan asuransi pada umumnya. Perusahaan
asuransi biasanya diorganisasikan secara fungsional, di lain pihak terdapat organisasi yang
didekati dengan cara proses. Struktur organisasi dengan pendekatan fungsi usaha dapat
meningkatkan kehasil gunaan pengoperasian tenaga kerja, di lain sisi pendekatan ini
membawa kelemahan yang harus dikenali, antara lain:
 Adanya kecenderungan pengurangan saling ketergantungan organisasional; yaitu,
lebih menekankan sasaran unit kerja daripada sasaran perusahaan.
 Kesukaran memelihara ketepat gunaan komunikasi antar unit kerja.
 Mengurangi kepercayaan pada keuntungan produk atau sistem.
 Potensi ketidak hasil gunaan ini akan menghambat keberhasilan penggunaan
sistem informasi dalam perusahaan. Di bawah ini suatu contoh struktur organisasi
perusahaan asuransi.
Aktuaria
Unit aktuaria bertanggung jawab untuk melakukan valuasi, penyiapan
laporan
tahunan,
penetapan
tarip
deviden,
penetapan
tarip
premi,
penetapan cadangan premi, nilai tebus, pinjaman polis, pengembangan
produk, dan tingkat kompensasi untuk pegawai dan agen.
Selain itu, unit ini bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian dan melakukan
proyeksi atas mortalita, morbiditas, tingkat hasil investasi, laju pengunduran diri,
pembatalan polis, dan jatuh tempo. Bahkan, akhir-akhir ini aktuaria terlibat dalam
pembentukan rencana strategis perusahaan dan pengendalian keuangan.
Underwriting
Unit underwriting menetapkan jenis resiko yang dapat diterima oleh perusahaan
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(bekerja sama dengan unit aktuaria), menetapkan baku medikal dan menetapkan penguji
kesehatan. Selain itu, tugas unit underwriting melakukan pengkajian permohonan polis
asuransi yang baru, dan menerbitkan polis baru. Misi utama unit underwriting adalah
meyakinkan tingkat mutu seluruh perniagaan perusahaan.
Operasi
Fungsi
utama
unit
operasi
adalah
pemeliharaan
kontrak
dan
pelayanan kepada pemegang polis. Termasuk dalam pemeliharaan kontrak
adalah penagihan premi, pinjaman polis, perubahan nama dan alamat dan
lainnya.
Keuangan
Unit keuangan bertanggung jawab atas akuntansi, prosedur, pengawasan interna,
pengendalian likuiditas, penelitian pembebanan, alokasi beban dan pelaporan untuk
kebutuhan internal dan eksternal.
Klaim
Unit klaim bertanggung jawab atas penelitian dan pembayaran klaim untuk kematian.
Selain itu terlibat dengan unit kerja lain dalam perancangan polis dan persyaratan
underwriting.
Investasi
Unit investasi mempelajari penawaran investasi yang tersedia dan memberi
rekomendasi kebijakan investasi. Unit ini bertanggung jawab untuk memelihara
protofolio investasi perusahaan seperti hipotik, obligasi, saham dan real estate. Selain itu
sebagai pemberi saran kepada pengelola dalam beberapa bidang seperti merjer dan
akuisisi.
Administrasi
Unit yang dapat mempunyai nama lain bertanggung jawab pada sumber daya
manusia, hubungan masyarakat, iklan dan perencanaan.
Hukum
Unit kerja hukum bertanggung jawab atas kaitan yang berhubungan
peraturan
perundangan
yang
berlaku
dengan
perusahaan,
serta
perancangan polis dan segala perjanjian yang dibuat oleh perusahaan
dengan pihak lain.
3.2. Perkembangan Database
Pada awalnya dalam industri asuransi jiwa, "file" data dirancang untuk melayani
fungsi perorangan dalam organisasi seperti penagihan premi, pinjaman polis, komisi dan
lainnya. Setiap "file" data dirancang secara khusus dalam perangkat penyimpan terpisah
dan tersendiri dalam perusahaan dalam bentuk kartu, pita magnetik, atau perangkat
"direct access". Dalam beberapa hal, "files" ini berisikan informasi yang duplikasi dan
mubazir. Ketumpang tindihan informasi sering berakibat adanya informasi yang
mutakhir dan yang tertinggal.
Bila data yang sama berada pada "files" data fungsional yang berbeda sering
mempunyai perbedaan format. Akibat adanya keanekaan format, maka program aplikasi
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dibuat sesuai dengan aplikasi, teknik pengambilan data, dan jenis alat penyimpan yang
khusus. Pada saat terdapat teknik pengelolaan data dan perangkat yang baru, sering
hams melakukan perubahan pada program aplikasi. Akibatnya program aplikasi dalam
keadaan yang selalu berubah dan berakibat pada peningkatan beban pengolahan data.

Perkembangan terakhir adalah dengan terwujudnya konsep database dan sistem
pengelolaan data untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Kehasil gunaan dan kemudah
suaian dengan penggunaan database dapat dicapai melalui teknik yang memungkinkan
pemisahan logik aplikasi asuransi dari pengelolaan data.
Definisi Database
Database dapat didefinisikan sebagai kumpulan tidak mubazir dari data yang
saling berkaitan dan dapat diolah oleh satu atau lebih aplikasi.
1. "Tidak mubazir" berarti bahwa elemen data per satuan, seperti nomor polis, hanya
muncul sekali dalam database.
2. "Saling berkaitan" berarti bahwa "files" ditata secara teratur dan terencana sesuai
dengan hubungannya sehingga elemen data berkaitan satu dengan lainnya bahkan tanpa
perlu berada dalam "record" yang sama.
3. "Dapat diolah oleh lebih dari satu aplikasi" berarti bahwa "files" digunakan bersama
oleh beberapa aplikasi yang berbeda bahkan oleh lokasi usaha yang berbeda.
3.3. Peta dan Arsitektur Informasi
Perkembangan database mempunyai manfaat nyata dengan adanya pemusatan
"files" untuk semua aplikasi, sehingga dapat dilakukan pengendalian data lebih ketat dan
menghilangkan penggunaan ganda dalam perangkat penyimpan serta menghilangkan
kegiatan pengolahan dan pemutakhiran data secara berganda. Database juga akan
meningkatkan keselarasan data serta kemutakhiran data, bahkan dengan terbentuknya
sumber informasi tunggal pengolahan akan dapat lebih akurat.
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Arsitektur Informasi
Selama ini model niaga menggambarkan kilas investasi teknologi informasi
perusahaan apda suatu waktu, sebagai keseimbangan kedudukan keuangan perusahaan. Jenis
lain dari model adalah menangkap cara aliran informasi dalam perniagaan, model ini
menggambarkan arsitektur informasi perniagaan. Gambaran ini menunjukkan dimana
informasi dibutuhkan dan oleh siapa; informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana
penggunaannya; bagaimana informasi ini melintas dalam perniagaan; dan bagaimana
informasi dikelola dari sudut pandang sumber daya teknologi dan manusia.
Arsitektur informasi adalah sekumpulan model dan rencana yang menggambarkan arus
informasi melintasi perniagaan. Sama seperti penggambaran yang dilakukan arsitek
dalam gedung-gedung, gambar arsitektur informasi digunakan oleh pengelola niaga dan
pengelola teknologi informasi untuk tukar pendapat struktur dan kemudahan informasi.
Penggambaran arsitektural menunjukkan asal pembentukan, penggunaan, dan
pemutakhiran informasi. Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk
mengangkut informasi dapat dihamparkan pada arus informasi yang akan diangkut.
Perencanaan komunikasi menunjukkan cara jaringan akan ditempatkan untuk menjamin
kecepatan dan keamanan pengangkutan informasi. Di atas semuanya, arsitektur
informasi memungkinkan pengelola niaga dan pengelola teknologi informasi untuk
memahami dinamika informasi, kebutuhan usaha dan teknologi informasi dengan melihat
tampilan grafikal dimensi pengiriman informasi perniagaan: informasi, perangkat keras dan
perangkat lunak, dan komunikasi.

Arsitektur informasi merupakan suatu kumpulan peta dinamis yang melacak
interaksi aneka faktor, yaitu proses usaha, data, komunikasi, dan sumber daya teknologi.
Arsitektur informasi tidak berupaya untuk memetakan semua informasi yang
digunakan dalam perniagaan, misal, arus informasi tidak resmi yang digunakan pengelola
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tidak dapat semuanya direncanakan dalam arsitektur. Tetapi, arus informasi utama, inti dari
laporan pengelolaan perlu direncanakan dan tertuang dalam arsitektur.
Pembentukan kerangka acuan dan pengembangan arsitektur
Untuk memulai pembangunan peta arsitektur informasi pertama-tama harus jelas
pandangan perniagaan; arah usaha; dan kedudukan saat ini. Rencana-rencana ini harus
dituangkan dalam model yang telah dibahas sebelumnya.
Arsitektur informasi perniagaan mengisi rincian tentang pihak-pihak yang terlibat,
serta peran dan koordinasinya. Perlu diperhatikan bahwa harus tetap dipertahankan
adanya pemisahan dari model yang berbeda, karena model perniagaan menunjukkan cara
sistem yang ada meliput fungsi dan proses usaha. Pandangan niaga dan inisiasi strategik
menggambarkan sekumpulan program untuk melakukan integrasi perencanaan niaga dan
teknologi informasi. Sedangkan arsitektur informasi perniagaan adalah sekumpulan peta
untuk digunakan selama penerapan teknologi informasi.
Bila pandangan dan strategi telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan
identifikasi "cluster" kegiatan niaga. "Cluster" kegiatan niaga adalah sekelompok proses
usaha yang secara logik menyatu untuk membentuk kelompok yang koheren. Misal,
dalam perusahaan asuransi, "cluster" dapat dibentuk untuk menggambarkan upaya
penjualan dan pelayanan pelanggan. Dalam perusahaan asuransi Insurco, agen lapangan
menemui pelanggan di rumahnya untuk membicarakan polis asuransi yang ditawarkan.
Agen lapangan ini mempunyai komputer mikro mudah alih yang membantunya
memamerkan ketersediaan produk kepada pelanggan dan merubah produk untuk
menyesuaikan keinginan pelanggan. Kunci utama penjualan dalam asuransi ini adalah
kemampuan menyesuaikan tawaran produk asuransi di rumah pelanggan selama proses
penawaran sesuai dengan keinginan pelanggan yang mengaitkan kebutuhan di masa
datang.

Selama masa penawaran penjualan, agen lapangan berkomunikasi dengan database
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pengembangan produk di departemen pemasaran regional meneliti produk dan pelayanan
yang ditawarkan. Bila pada saat pelanggan mengingatkan bahwa klaim yang diharapkan
belum diolah, agen lapangan akan berkomunikasi dengan database pada departemen
klaim untuk memeriksa kedudukan klaim. Juga, pelanggan dapat mengingatkan agen
lapangan jumlah dana investasi yang pada dana bersama di Insurco untuk membelanjakan
pada polis asuransinya. Saat itu agen lapangan akan berkomunikasi dengan database
Dana Bersama untuk melihat kedudukan dana pelanggan. Selain itu, agen lapangan saat
itu dapat mengingatkan bahwa terdapat pengaturan baru dari kantor pusat dalam
penerbitan polis kepada nasabah dana bersama, maka agen lapangan akan berkomunikasi
dengan database portofolio investasi di kantor pusat.
Dalam proses penjualan polis asuransi kepada pelanggan yang sederhana ini,
kebutuhan informasi agen lapangan cukup kompleks. Kemampuan mendapatkan
informasi tentang portofolio produk dan pelayanan, kedudukan proses klaim, nilai dana
dalam dana bersama, dan ketentuan, kebijakan atau prosedur kantor pusat harus ada agar
agen lapangan dapat terbantu dalam penjualan polis asuransi.
"Cluster" sendiri berbeda antar perusahaan, bergantung pada cara pandang
pengelola tentang pengelompokan proses agar perniagaan dapat berlangsung. Tampaknya
tidak satupun perusahaan akan sama, sekalipun pada industri yang sejenis, karena arsitektur
informasi perniagaan bergantung pada cara strukturisasi niaga oleh pengelola dan selalu
unik.
Arsitektur informasi perniagaan terdiri dari tiga peta.
 Peta data yang menggambarkan inibrmasi yang dibutuhkan dan yang membutuhkan.
 Peta jaringan dan komunikasi menggambarkan arus informasi.
 Peta teknologi yang menunjukkan jenis teknologi, perangkat keras dan perangkat
lunak, yang akan digunakan untuk menyediakan informasi.
Peta Data
Peta data
Perniagaan berubah sejalan peningkatan komunikasi data yang
dapat memberikan peningkatan usaha, pernyataan ini ditegaskan oleh
perusahaan-perusahaan besar di Eropa.
Kesukaran dalam penyelarasan data dapat terjadi pada perusahaan asuransi, misal
perusahaan dapat mempunyai lima daftar terpisah tentang nama dan alamat dari seorang
nasabah. Penyediaansatu sumber informasi yang handal, akurat dan mutakhir merupakan
suatu fenomena baru dalam kebanyakan usaha. Para pengelola dapat mengandalkan
perangkat lunak untuk mengirim data dalam lingkup niaganya dan mengharapkan teknik
integrasi sistem dapat mengaitkan semua jenis teknologi. Peta data member! petunjuk
informasi yang dibutuhkan, dimana, kapan, oleh siapa. Untuk menggambar peta data, para
pengelola harus bertanya kepada orang-orang yang terlibat dalam proses arsitektur untuk
membangun model data. Data merupakan serpihan informasi yang digunakan perusahaan
dalam menjalankan usahanya, jadi, dalam contoh perusahaan asuransi, produk
merupakan data pokok yang dibutuhkan.
Atribut merupakan karakteristik data pokok; misal, atribut nasabah dapat berupa
nama, alamat, dan lainnya. Pengelola dan personalia operasional dalam perusahaan harus
merinci kelompok data pokok beserta atributnya. Data dan atributnya mempunyai
karakteristik unik dalam perusahaan karena pengelola perusahaan merinci konsep utama
operasi perniagaannya.

22

atributnya. Data dan atributnya mempunyai karakteristik unik dalam
perusahaan karena pengelola perusahaan merinci konsep utama operas!
perniagaannya.
Peta data dapat dibangun untuk semua proses utama perusahaan, dan dengan
memetakan data, pengelola dapat melakukan koordinasi kebutuhan informasi dengan mudah
dan lebih basil guna. Hambatan atau rintangan seperti kebutuhan akan keserentakan dan
keselarasan komunikasi data akan terjadi (misal, pengolahan klaim dan agen lapangan
akan menggunakan data yang sama dan dengan saat yang sama). Selain itu,
kompleksitas pengejawantahan kelompok data kunci akan dengan mudah diurai tersusun.
Penjelajahan peta data juga akan memberikan gambaran tentang informasi yang
tersedia dalam perusahaan, misal, bidang pelayanan pelanggan dapat digunakan untuk
mengumpulkan informasi tentang keinginan nasabah yang mungkin tidak diperoleh dari
agen lapangan. Jika bidang pelayanan nasabah dapat menangkap informasi ini, agen
lapangan akan bisa menetapkan transaksi penjualan dengan lebih mudah. Misal dalam
perusahaan Insurco, pusat pelayanan nasabah menjawab aneka pertanyaan nasabah
tentang produk yang dikeluarkan, tetapi dari hasil survai didapati bahwa nasabah
menyukai untuk mendapat penjelasan tentang produk asuransi dari agen lapangan. Bila
agen lapangan dilengkapi dengan informasi, makaia akan dapat membuat bentuk definitip
keinginan nasabali yang akan membantunya pada pemasaran di masa datang.
Peta jaringan dan komunikasi
Peta jaringan dan Peta jaringan dan komunikasi perusahaan akan menunjukkan
arus komunikasi informasi. Bagi agen lapangan, sistem harus tepat guna, yaitu komunikasi
dari lapangan ke unit-unit di perusahaan harus tepat guna. Merunut jalur
vital komunikasi dari sudut pandang yang berbeda akan membangunkan
pengertian pengelola terhadap pentingnya aneka arus komunikasi. Pada
intinya, peta jaringan dan komunikasi menunjukkan saling ketergantunan
arus informasi.
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Inisiasi program strategik sering meneropong kebutuhan teknologi komunikasi
bersamaan dengan kebutuhan melatih pengelola untuk menggunakan komunikasi dan
dapat menandai kesempatan untuk membentukanjalinan komunikasi. Dalam arti yang luas,
komunikasi dapat berarti setiap upaya mengirim informasi dalam suatu jangkauan dengan
ketepat gunaan yang maksimum.
Komunikasi telah dimudahkan oleh pengembangan teknologi seperti teknologi alat
perubah dari analog ke digital, termasuk ISDN (Integrated Service Digital Network), yang
memungkinkan peningkatan integrasi jaringan dan aneka media seperti teks, suara, dan
gambar. Serat kaca memungkinkan komunikasi yang cepat dengan harga yang cukup
murah sehingga setiap perniagaan mampu membiayai, serta akan mampu mengubah
dasar perniagaan dari komunikasi persuratan ke komunikasi berdasar "citra".

Salah satu persayaratan dalam komunikasi adalah adanya peraturan perundangan
tentang telekomunikasi, karena pada saat ini terdapat aneka baku dan protokol yang ada
untuk pengiriman data, "citra ", dan teks.
Masalah yang sering terjadi pada setiap perusahaan terhadap teknologi adalah
terjadinya pemecahan masalah dengan membeli teknologi yang nampaknya menarik. Atau
para pengelola niaga melakukan pemesanan pembelian teknologi berdasar pembicaraan
dengan orang lain tanpa memahami kecocokannya.
Proses pemetaan teknologi memerlukan dua sudut pandang, dari pengelola niaga
dan pengelola teknologi informasi, yang harus dapat berkomunikasi dengan baik.
Pengelola niaga harus dapat mengerti kemampuan teknologi, sedang pengelola teknologi
informasi harus mampu mengkomunikasikan kemampuan teknologi kepada pengelola
niaga dan memahami proses perniagaan.
Pemetaan teknologi memberikan landasan yang sama untuk membahas kenyataan,
potensi, dan kendala dari teknologi. Pedagang sering memberikan gambaran tentang
kemampuan teknologi yang ditawarkan yang tidak berdasar pada persyaratan niaga.
Pengelola perlu untuk mengambil alih dalam suatu tingkat pengujian untuk
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menyesuaikan harapannya terhadap teknologi dan potensinya.
Peta teknologi akan berbeda secara rinci untuk setiap perniagaan sesuai dengan
gaya pengelolaan, jenis industri dan lainnya. Sedikitnya peta teknologi harus berisikan
uraian liputan teknologi pada kegiatan usaha, yaitu, sekalipun proses usaha didukung oleh
teknologi komputer "mainframe" atau mikro dan cara pengaitan jaringan. Pada intinya,
peta teknologi harus berisi cukup informasi untuk pengelola perniagaan untuk memahami
dampak utama kendala dan kesempatan penggunaan teknologi bagi usahanya.

Secara bersama, peta data, jaringan dan komunikasi, dan teknologi menunjukkan
kebutuhan informasi yang dialirkan dalam kegiatan usaha melalui media dan sistem.
Dengan menetapkn arus informasi melalui peta-peta ini, pengelola dapat menandai adanya
kesempatan dan hambatan untuk arus informasi perniagaan. Dengan penggambaran arus
data dan persyaratan teknologi pendukungnya, pengelola dapat memindahkan peta-peta ke
perencanaan penerapan dengan pengetahuan rinci kebutuhan yang harus diselesaikan oleh
teknologi informasi agar tercapainya obyektip.
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BAB IV
KONSEPSI SISTEM ORIENTASI-PELANGGAN ASURANSI JIWA
Pengelola asuransi jiwa akan mengharapkan dua hal dasar bila perusahaan
asuransi menerapkan sistem pengolahan, yaitu:
 Pengolahan yang berhasil guna dalam perniagaan asuransi jiwa termasuk untuk
penambahan, pengurangan dan perubahan yang dibutuhkan.
 Kehandalan produksi operasi yang sedang berjalan dan untuk perencanaan jangka
pendek dan panjang yang berada dalam kendali pengelola.
Terdapat tiga tingkat pengendalian pengelola yang dapat
diidentifikasi, yaitu:
 Perencanaan strategis.
 Pengendalian pengelolaan.
 Pengendalian operasional.
Dalam perusahaan asuransi jiwa tingkatan pengelola yang menerapkan jenisjenis pengendalian dapat didaftarkan dalam urutan sebagai berikut:
Pengelola eksekutif
Perencanaan strategis
 Jenis usaha baru.
 Perluasai operasi (diversifikasi daerah geografis dan
"market share").
 Proyeksi neraca dan basil operasi Pengelolaan
pengendalian.
Pengelola menengah
Pengendalian biaya
 Pengendalian dan evaluai agen
 Evaluasi produk
 Hasil underwriting
 Pengelolaan investasi
 Pengelolaan penjualan
 Arus dana
 Perencanaan sumber daya manusia
Pengelola operasional
Pengendalian operasional
 Statistik dan pengendalian pada kerja yang
berlangsung.
 Pengurangan biaya
 Peningkatan pelayanan kepada pelanggan
Dari seluruh kebutuhan dan fungsi dari pengelola pada setiap tingkatan, sasaran
sistem database asuransi jiwa adalah:
1. Kehasil gunaan operasi
 Pengurangan kemibaziran data
 Pengurangan kemibaziran pengolahan
 Pengurangan besar kerja berlangsung
 Menjadikan ketersediaan informasi
 Memungkinkan pengolahan transaksi lebih cepat
2. Kemampuan pelaporan
 Berdasar polis atau pemegang polis
• menyediakan informasi status terkini dari polis perorangan
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• menyediakan data dari semua pelanggan perusahaan
 Berdasar perusahaan atau jenis usaha
• memelihara data histrikal
• memproyeksikan ke masa yang akan datang
• analisis dan pengelolaan data yang besar untuk kebutuhan pelaporan
Sasaran di atas bukan merupakan hal yang baru dalam dunia komputer atau
konsep database, karena perussahaan asuransi selalu mengupayakan adanya kehasil
gunaan pengolahan data.
4.1. Daerah Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa
Untuk memperoleh gambaran arus informasi yang terjadi dalam perusahaan
asuransi jiwa, maka perlu dikenali daerah operasi dalam perusahaan serta fungsi yang
dijalankan dan jenis data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Setiap fungsi
yang dijalankan hampir sama pada kebanyakan perusahaan asuransi jiwa, baik yang
dilakukan secara mekanis maupun "manual". Sebagai gambaran, di bawah ini merupakan
daftar daerah operasi, fungsi serta data yang dibutuhkan.
Daerah Operasi
1. Polis baru

2. Underwriting

3. Pelayanan pemegang
polis dan pemeliharaan
kontrak

Fungsi yang dijalankan
Penyiapan aplikasi reasuransi
Memasukkan sumber data
Menerima dan memeriksa
permohonan polis
Mencari dokumen yang lampau
Meminta data medis
Mengirim permohonan polis ke
underwriter
Pengkajian permohonan
Mendapatkan data non-medikal
Pengkajian "files" tahun berjalan
dan yang lalu
Pemutakhiran data medik dan nonmedik
Menerima atau menolak resiko
Bentuk "record" untuk sistem
pemeliharaan kontak
Pengolahan perubahan polis, seperti
uang pertanggungan.
Penagihan premi

Kebutuhan Data
Tarip polis, nilai
Batasan underwriting
Pengalaman yang lalu dengan
pemohon
Kebutuhan formulir polis
Data perjanjian reasuransi

Menghitung dan mengolah
pinjaman, nilai tebus, deviden
Pengolahan perubahan polis
otomatis
Mengolah permintaan perubahan
(nama, alamat, program
asuransi)
Menangani pendanaan untuk

Kedudukan pembayaran premi
pelanggan
Sejarah transaksi

Aturan medik underwritng
Kedudukan permohonan polis
Kedudukan sebelumnya aplikasi

Jumlah rinci semua polis yang
dipegang pelanggan.

Tarip dan nilai untuk
perhitungan keuangan
Pengolahan premi dibayar di
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4. Klaim

5. Aktuaria

6. Akuntansi

7. Pengelola eksekutif

komisi agen
Memasukkan transaksi ke dalam
sistem pengolahan
Meminta dan mengkaji
kedudukan transaksi
Melakukan kegiatan akuntansi
Menerima, mengendalikan,
mengolah dan mencatat klaim
kematian dan keuzuran
Mengendalikan kasus keuzuran
Menetapkan kontrak tambahan
Memberikan arahan pemilahan
resiko

depan

Rinci semua kedudukan polis:
kedudukan pembayaran,
sejarah perubahan, liputan,
pembayaran yang lalu, ahli
waris, perjanjian tambahan
Data agregat tentang sejarah
dan kecenderungan klaim,
jenis liputan, usia
Data akuntansi

Inisiasi perancangan dan
pengembangan produk
Menghasilkan buku tarip
Tarip dan nilai
Memimpin penelitian mortalita dan
mordibita
Memimpin penelitian profitabilitas
Melakukan valuasi polis
Memelihara pengendalian dana tunai Keuangan aktif
Memelihara catatan keuangan
Kekayaan dan kewajiban
perusahaan
Menghasilkan laporan keuangan
Sejarah transaksi keuangan
Koordinasi kontrak tambahan
Perubahan polis dan data
valuasi
Penggajian
Melakukan perencanaan strategis
Kecenderungan perusahaan
Memelihara kesadaran dampak
Kecenderungan industri
kecenderungan industri dan
ekonomi
Kecenderungan perekonomian
negara
Menetapkan sasaran perusahaan
Laporan rinci keseluruhan
Menerima, meminta dan bereaksi
Peraturan perundang yang
terhadap laporan antar
berlaku
perusahaan

Hasil dari analisis daerah operasi perusahaan asuransi jiwa akan
menggambarkan arus informasi yang menunjukkan kebutuhan data dan informasi yang
dihasilkan. Pembentukan system informasi berdasar pada fungsi niaga perusahaan dan
menggunakan konsep database akan memudahkan perancang system dalam menghadapi
aneka perubahan, oleh struktur organisasi. Sedangkan penerapan konsep database
memudahkan dilakukan perubahan, karena kegiatan ini dilakukan hanya terhadap satu
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system yang terpusat.
Secara keseluruhan, pendekatan bangunan system oleh fungsi usaha dan konsep
database mempunyai kemudah suaian terhadap perangkat teknologi yang ada dan yang
akan ada.
RUJUKAN:
1. Caroline Daniels, The Management Challenge of Information Technology, Special
Report No. 2125, Guides, The Economist Intelligense Unit, A member group of the
Economist Group, 40 Duke Street, London WIA IDW, United Kingdom.
2. International Business Machines Corporation, Individual Life Insurance: DB/DC
Information System Design Consepts, First Edition (January 1975).
3. Life and Health Insurance: Principles and Practice, 2nd Edition, 1991, Dearborn
R&R Newkirk, A division of Dearborn Financial Publishing, Inc., 520 North
Dearborn Street, Chicago, Illinois 60610-4354.

