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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti 

bahwa setiap manusia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk berkembang 

didalamnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan 

dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan 

kehidupan. Menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting, Bahkan Departemen 

Pendidikan Nasional memiliki program Wajib belajar, program tersebut 

mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah 9 (Sembilan) tahun 

pada jenjang pendidikan dasar, yaitu tingkat kelas 1 (satu) Sekolah Dasar hingga 

kelas 9 (Sembilan) Sekolah Menengah Pertama. 

Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling paling utama dalam 

kehidupan. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya diperguruan tinggi melainkan 

juga di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Pendidikan di Indonesia 

merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha 

perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab 

hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari 



2 

 

 

 

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan 

asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk 

kepentingan pemegang polis dan dibangun berdasarkan tiga pilar “mutualisme”, 

“idealisme” dan “profesionalisme”. 

AJB Bumiputera 1912 menawarkan produk Mitra Cerdas yang merupakan 

program asuransi pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi 

dalam mata uang rupiah yang nilainya akan bertambah ketika kebutuhan biaya 

pendidikan anak juga bertambah. Program ini menyediakan dana pendidikan 

terkait dengan investasi, sehingga dana yang dirancang untuk biaya pendidikan 

akan meningkat sejalan dengan hasil investasi. 

Berbeda dengan asuransi pendidikan pada umumnya yang hanya menawarkan 

perlindungan dan tabungan, program ini memberikan kesempatan untuk 

mendapatkan hasil investasi yang kompetitif dari premi asuransi yang dibayarkan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam 

pokok penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan mitra cerdas dari tahun 2012-2014 cerdas pada AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Dieng Wilayah Jatim II Malang? 

2. Bagaimana prosedur pengajuan surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) asuransi 

mitra cerdas pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Dieng Wilayah Jatim 

II Malang? 



3 

 

 

 

3. Bagaimana hambatan yang dihadapi pemegang polis asuransi jiwa pada saat 

proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Dieng 

Wilayah Jatim II Malang? 

4. Bagaimana perhitungan premi asuransi mitra cerdas pada AJB Bumiputera 

1912 Kantor Cabang Dieng Wilayah Jatim II Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada pengajuan klaim 

dimana klaim terdiri dari klaim habis kontrak, klaim Dana Kelangsungan Belajar 

(DKB), klaim penebusan, dan klaim meninggal dunia. Namun dalam hal ini 

peneliti hanya membatasi 1 hal yang ingin dibahas, yaitu klaim DKB yang sesuai 

dengan topik pembahasan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:  

a. Mengetahui perkembangan mitra cerdas dari tahun 2012-2014 pada AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Dieng Wilayah Jatim II Malang. 

b. Mengetahui prosedur pengajuan SPAJ asuransi mitra cerdas pada AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Dieng Wilayah Jatim II Malang. 

c. Mengetahui hambatan yang dihadapi pemegang polis asuransi jiwa pada saat 

proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Dieng 

Wilayah Jatim II Malang. 
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d. Mengetahui perhitungan premi asuransi mitra cerdas pada AJB Bumiputera 

1912 Kantor Cabang Dieng Wilayah Jatim II Malang. 

2. Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan: 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

bagi peneliti lain dengan kajian yang sama, serta dapat dijadikan sumber pustaka 

khususnya bagi peneliti selanjutnya. 

b. Bagi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Dieng Wilayah Jatim II 

Malang  

Memberikan informasi perkembangan kinerja AJB Bumiputera 1912 

mengenai produk mitra cerdas sebagai program investasi pendidikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan. 

 


