LAMPIRAN-LAMPIRAN
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1. Pedoman Observasi
1) Mengamati lokasi dan kedaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari
(1) Alamat atau lokasi serta lingkungan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota
Kendari
(2) Kemudahan akses konsumen dan tenaga kerja
2) Mengamatan kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari
(1) Mengamati kegiatan sosialisasi
3) Mengamati kondisi fasilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari
(1) Gedung-gedung usaha
(2) Peralatan dan perlengkapan perusahaan
 Transkip Observasi
Lokasi penelitian PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari Jl. Dr. Sam
Ratulangi No. 126 Kemaraya Kota Kendari.
2. Pedoman Wawancara
a. Wawancara Dengan Mobile Service Jasa Raharja
1. Bagaimana proses masyarakat menjadi nasabah di PT. Jasa Raharja (Persero)
Kendari ?
2. Bagaimana cara PT. Jasa Raharja dalam mempromosikan produk asuransi
kecelakaan lalu lintas jalan ?
3. Bagaimana tata cara memperoleh santunan dalam asuransi kecelakaan
berdasarkan Undang-Undang no. 34 Tahun 1964 ?
4. Manfaat apa yang didapat nasabah apabila menjadi nasabah
kecelakaan lalu lintas jalan ?
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asuransi

5. Apa keunggulan yang dimiliki PT Jasa Raharja dalam asuransi kecelakaan
lalu lintas jalan ?
6. Langkah apa yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja apabila nasabah merasa
tidak puas dengan proses pemberian santunan kecelakaan lalu lintas jalan ?
7. Apa saja kendala-kendala PT. Jasa Raharja persero Kota Kendari dalam
menyalurkan hak para korban kecelakaan lalu lintas jalan ?
8. Apakah proses pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan
lalu lintas sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ?
b. Wawancara Dengan Ahli Waris Korban Kecelakaan Korban Cacat Tetap
1. Apa tingkat kecelakaan yang dialami korban ?
2. Perawatan apa yang dilakukan korban ?
3. Berapa jumlah santunan yang didapatkan korban ?
4. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan santunan ?
5. Melalui apa korban/ahli waris mendapatkan santunan korban ?
6. Bagaimana pelayanan Jasa Raharja saat ahli waris korban mengajukan
pencairan dana santunan ?
7. Berapa lama korban dapat mencairkan santunan terhitung dari tanggal
dilaporkanya insiden kecelakaan lalu lintas ?

 Transkip Wawancara
1. Wawancara dengan mobile service PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari
Nama

: Tri Ayu NPP, A.Md, AAAIK

Agama

: Islam

Jabatan

: Mobile service Tk.I
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1. Bagaimana proses masyarakat menjadi nasabah di PT. Jasa Raharja (Persero)
Kendari ?
-

Semua warga Negara Indonesia otomatis menjadi nasabah , karena setiap
kendaraan setiap Tahunnya membayar pajak di SAMSAT, karena rata-rata
masyarakat di Indonesia memiliki kendaraan. Kemudian yang kedua
menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, kalau nasabah pada UndangUndang No. 33 Tahun 1964 itu semua warga Negara yang menggunakan
angkutan umum sudah menjadi nasabah otomatis di Jasa Raharja.

2. Bagaimana cara PT. Jasa Raharja dalam mempromosikan produk Asuransi
kecelakaan lalu lintas jalan ?
-

Ada yang namanya defisit humas jadi itu ada berbagai macam cara untuk
promosikan, contohnya sosialisasi ke sekolah-sekolah setiap bulan,
kemudian melalui media cetak setiap pemberian santunan Jasa Raharja
dipublikasikan di media cetak, kemudian kami juga memiliki website Jasa
Raharja, facebook, instagram.

3. Bagaimana tata cara memperoleh santunan dalam Asuransi kecelakaan
berdasarkan Undang-Undang no. 34 Tahun 1964 ?
-

Kalau untuk Undang-Undang no. 34 Tahun 1964 prosedur yang dilakukan
itu kasus kecelakaannya yang dijamin oeh Jasa Raharja itu tabrakan dua
kendaraan, artinya motor dengan motor, motor dengan mobil, kecelakaan.
Prosedur selanjutnya melapor ke pihak kepolisian karena itu sebagai dasar
Hukumnya jika tidak ada laporan dari pihak kepolisian maka tidak bisa
disantuni oleh pihak Jasa Raharja. Kemudian yang selanjutnya setelah lapor
dan ada LP nya korban kecelakaan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit,
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contohnya jika terjadi kecelakaan kemudian ada LP nya tetapi korban tidak
dirawat dirumah sakit artinya rawat tradisional (urut) itu tidak bisa juga
disantuni oleh Jasa Raharja, jadi korban harus dirawat secara medis, ada LP
nya.
4. Manfaat apa yang didapat nasabah apabila menjadi nasabah

Asuransi

kecelakaan lalu lintas jalan ?
-

Manfaat santunan Jasa Raharja :

1) Apabila kecelakaan lalu dirawat dirumah sakit santunannya maksimal
20.000.000, artinya jika dirawat dirumah sakit biaya perawatan di gratiskan
sampai maksimal 20.000.000
2) Apabila dalam masa perawatan itu ternyata dia diamputasi berarti cacat
tetap, ada santunan Jasa Raharja maksimal 50.000.000 disesuaikan dengan
tingkat cacatnya, jadi bermacam tingkat cacat dan disesuai dengan peraturan
pemerintah Nomor 18 Tahun 1964. Jika disepanjang perawatan itu korban
meninggal dunia, ada yang dinamakan santunan untuk ahli waris sebesar
50.000.000 jika korban tidak memiliki ahli waris hanya mendapatkan biaya
penguburan sebesar 4.000.000
5. Apa keunggulan yang dimiliki PT Jasa Raharja dalam Asuransi kecelakaan
lalu lintas jalan ?
-

Jasa Raharja merupakan

BUMN kemudia sifat Asuransinya sosial, jadi

orang tidak merasa membayar premi tetapi mendapatkan santunan,
kebanyakan mereka, misalkan pejalan kaki mereka tidak merasa punya
kendaraan tapi ditabrak oleh kendaraan itu mendapatkan santunan Jasa
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Raharja. Tapi kalau Asuransi komersial harus membayar premi terlebih
dahulu setelah bisa mendapatkan santunan.
6. Langkah apa yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja apabila nasabah merasa
tidak puas dengan proses pemberian santunan kecelakaan lalu lintas jalan ?
-

Setelah melakukan santunan kami ada yang nama koesioner yang dimana
disini oleh klaimen artinya penerima manfaat Jasa Raharja apabila dalam
pelayanan Jasa Raharja tidak memuaskan bisa mengisis koesioner tersebut,
kemudian jika ada komplen bisa datang langsung pada Jasa Raharja atau bisa
melalui website Jasa Raharja atau call senter Jasa Raharja.

7. Apa saja kendala-kendala PT. Jasa Raharja persero Kota Kendari dalam
menyalurkan hak para korban kecelakaan lalu lintas jalan ?
-

Sejauh ini setiap masyarakat yang mengajukan santunan dibayarkan oleh
Jasa Raharja tetapi mungkin ada masyarakat yang mengalami kecelakaan
namun tidak diberikan santunan oleh Jasa Raharja karena tidak semua
mengajukan ke Jasa Raharja, mungkin karena mereka rawat jalan atau
pengobatan tradisional dan tidak ingin melakukan rawat medis.

c. Wawancara Dengan Korban/Ahli Waris Korban Cacat Tetap
Nama ahli waris korban : Teguh
Status : Ayah Korban
1. Apa tingkat kecelakaan yang dialami korban ?
-

Tingkat kecelakaan yang dialami oleh korban ialah tinggat kecacatan yang
dimana korban harus melakukan oprasi hingga difonis mengalami cacat tetap
atau cacat seumur hidup.

2. Perawatan apa yang dilakukan korban ?
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-

Pasca kecelakaan korban sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara, namun
pihak rumah sakit memberitahu kepada orang tua korban untuk dirujuk
dirumah sakit Bahteramas, disanalah korban mendapat tanganan berupa
operasi yang dimana dilakukan sebanyak tiga kali.

3. Berapa jumlah santunan yang didapatkan korban ?
-

Perihal jumlah santunan yang didapatkan korban berupa Semua biaya rumah
sakit sudah dibiayai oleh pihak Jasa Raharja. Setelah beberapa bulan
kemudian pihak Jasa Raharja menanyakan prihal kondisi korban kepada
orang tua korban. Setelah dipastikan kembali korban layak mendapatkan
santunan cacat tetap sebesar Rp 12.500.000 dari pihak jasa raharja.

4. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan santunan ?
-

Disaat kejadian awal kita/ahli waris korban berkomunikasi dengan pihak
POLANTAS yang telah memiliki berkas kecelakaan, pihak POLANTAS lalu
mengantar ke rumah sakit pihak rumah sakit yang mengurus ke Jasa Rahraja
bahwa terdapat korban kecelakaan

setelah itu pihaj Jasa Raharja

berkomunikasi dengan POLANTAS mengenai kronologi kecelakaan korban
dan kondisi fisiknya.
5.

Melalui apa korban/ahli waris mendapatkan santunan korban ?

-

Korban atau ahli waris korban mendapatkan santunan melalui bank BRI,
semua yang mengurus dari pembuatan rekening sudah di tangani oleh pihak
Jasa Raharja. Ahli waris korban hanya menyetor data si korban dan
menyuruh untuk menunggu beberapa hari untuk mengirim dana santunan
tersebut setelah itu ahli waris korban dapat mengecek ke Bank BRI dengan
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membawa berkas dari Jasa Raharja sebagai bukti untuk mencairkan dana
santunan tersebut.
6. Bagaimana pelayanan Jasa Raharja saat ahli waris korban mengajukan
pencairan dana santunan ?
-

Untuk pelayanan saat mengajukan klaim sangat baik, yang artinya pihak Jasa
Raharja aktif dalam menanyakan obat yang diberikan rumah sakit, berapa
lama perawatan yang dilakukan serta nota-nota yang harus dibayar oleh Jasa
Raharja. Artinya korban/ahli waris korban tidak mengeluarkan biaya selama
dirumah sakit karna nominal tebusan dirumah sakit tidak melebihi nominal
pertanggungan yang dipenuhi oleh Jasa Raharja.

7. Berapa lama korban dapat mencairkan santunan terhitung dari tanggal
dilaporkanya insiden kecelakaan lalu lintas ?
-

Untuk santunan biaya perawatanya, setelah jasa Jasa Raharja menerima nota
obat dari ahli waris korban Jasa Raharja saat itulah pihak Jasa Raharja
memberikan dana santunan sesuai dengan yang tertera dinota rumah sakit.
Untuk santunan cacat tetap korban diberikan santunan oleh Jasa Raharja
selama 3 bulan setelah korban ditetapkan sebagai cacat tetap, Nominal yang
diberikan senilai Rp 12.500.000.
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Penelusuran Dokumentasi
Proses wawancara

Wawancara dengan ahli waris korban Cacat Tetap
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Wawancara dengan pihak BRI Samratulangi

Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari

PJT. Kepala Cabang
Abubakar Aljufri, SE

PJT. Kanit Operasional &
humas

Kanit Keu, Akuntansi & PKBL

Kanit HC & Umum

Almaidah Djumed, S.KM

Sandi Ibrahim, SH,AAAIK

Putu Agus Erick S.W
PA Human Capital
PJ Samsat Kendari
Sutriadi Tombili, SE

PA. Keuangan, Akuntansi, &
PKBL

Mobile Service

Zumitri Utami Ohorella,
S.PSI
PA Umum

Sunarti, SE
Triayu NPP, A.Md,AAAIK

Oki Ria Hermawan, S.Kom

PA Teknik

PA Sekertariat

Kasir
Faturrahman, S.Pd
Anestya Primanitha, ST

Muthia Anggriani, SE

PA SW & Humas

AJUN Arsiparis

Intan Feby Pratiwi, SE

Lukman Ali

Petugas ADM Pelayanan
Fonny Adhi G. S.T.P
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Rekapitulasi Pembayaran Klaim Menurut Jenis Jaminan Dan Sifat Cedera
Periode Tgl. 01 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Juli 2020
No.Jenis
Santunan
Meninggalduni
a

Uu.33/1964

Uu.34/1964

Restitusi Pemby.
Uu.34/1964

Grand Total

Kbu Non Bus

K.B Sipil

1/

110/

0/

111/

Rp.50.000.000

Rp.5.700.000.00
0

(Rp.50.000.000)

Rp.5.700.00
0.000

0

375

0

375/

Rp.3.784.041.46
6

(Rp.6.383.000)

Rp.3.777.65
8.466

0

0

0/

Korban/Jmlh
Santunan
Luka-Luka

Korban/Jmlh
Santunan
Cacat Tetap

0

Rp.79.500.0
00

Rp.79.500.000
Korban/Juml
ah Santunan
Penguburan

0

2/

0

Rp.12.000.000

Rp.12.000.0
00

Korban/Juml
ah Santunan
Ambulans

0

6/

0

Rp.13.965.650

0

71/

0/

71/

Rp.218.005.414

(Rp.400.000)

Rp.217.605.
414

1/

564/

0/

565/

Rp.50.000.000

Rp.9.807.512.53
0

(Rp.56.783.000)

Rp.9.800.72
9.530

Korban/Juml
ah Santunan
Jumlah

Korban/Juml
ah Santunan

6/
Rp.13.965.6
50

Korban/Juml
ah Santunan
Pjk

2/

80

81

82

83

84

85

86

87

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)
A. IDENTITAS DIRI
1. Nama

:Novan Andi Saputra

2. NIM

:16050102064

3. Tempat/Tanggal Lahir

:Bima Maroa, 05-November-1997

4. Jenis Kelamin

:Laki-laki

5. Status Perkawinan

:Belum Kawin

6. Agama

:Islam

7. Perguruan Tinggi

:Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kendari
8. Fakultas/Jurusan

:Fakultas Ekonomi & Bisnis

Islam/Perbankan Syariah
9. Alamat

:Mataupe, Andoolo Barat, Konawe Selatan

10. Nomor HP

:082347404816

11. Alamat E-Mail

:novanandi011@gmail.com

B. DATA KELUARGA
1. Nama Orang Tua
a. Ayah

:Sujudianto

b. Ibu

:Sri Wahyuni

2. Nama Saudara Kandung

:Icahyani Agustin Saputri
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