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Hidup adalah tentang begitu banyak hal … tentang siapa kita,
keluarga kita, pekerjaan kita, rumah kita, kepercayaan kita.
Tetapi hidup adalah juga tentang

haji, melindungi kesejahteraan finansial

impian kita … tentang keinginan kita

atau menikmati masa pensiun yang

untuk menjadi yang kita harapkan,

berkecukupan. Impian dapat dan akan

tentang sesuatu yang ingin kita raih,

terwujud melalui perencanaan, usaha,

tentang tujuan ke mana kita ingin

komitmen, dan bantuan dari mereka

pergi, dan sesuatu yang kita inginkan

yang berpandangan sama dengan kita

di masa depan untuk diri kita dan

dan dapat berkontribusi bagi kesuksesan

orang-orang yang kita sayangi. Impian

kita.

kita dapat berupa pendidikan bagi
anak-anak kita, menunaikan ibadah

Selama seratus tahun,
AJB Bumiputera 1912 telah membantu
masyarakat Indonesia mewujudkan
impian mereka melalui layanan dan
produk finansial yang diciptakan khusus
untuk memenuhi kebutuhan spesifik
mereka.
Kini AJB Bumiputera 1912 adalah
perusahaan asuransi lokal terbesar
di Indonesia dengan aset melebihi
Rp 13,5 triliun dan lebih dari 5,2 juta
pemegang polis. AJB Bumiputera 1912
mempekerjakan lebih dari 3.000 staf,
diwakili oleh lebih dari 30.000 agen, dan
mengoperasikan lebih dari 450 kantor
cabang di seluruh penjuru nusantara.
AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan
asuransi mutual yang dimiliki para
pemegang polis Indonesia dan
berdedikasi membantu masyarakat
Indonesia mencapai tujuan dan
mewujudkan impian mereka.
Inilah yang kami lakukan selama
100 tahun … AJB Bumiputera 1912,
terbukti sepanjang waktu.

SEJARAH

Dalam perannya sebagai Sekretaris

Bendahara, kemudian Soepadmo R.

polis dengan cara membantu menaksir

organisasi pemuda Boedi Oetomo yang

turut bergabung, dan pemegang polis

kebutuhan utama dan menentukan

diluncurkan pada tahun 1908, Ngabehi

pertama adalah M. Darmowidjojo.

masa depan finansial mereka.

seorang guru, merasa yakin kondisi

Sejak awal, tujuan

Selama 100 tahun,

perekonomian guru dapat ditingkatkan

AJB Bumiputera 1912 jelas … memenuhi

AJB Bumiputera 1912 terus tumbuh dan

jika mereka memiliki akses ke asuransi

kebutuhan masyarakat Indonesia

berkembang secara stabil serta telah

jiwa, tetapi di masa pemerintahan

dengan produk-produk finansial yang

menjadi salah satu perusahaan asuransi

kolonial Belanda saat itu tidak ada

dikembangkan khusus untuk mereka

terbesar di Indonesia.

perusahaan yang memenuhi kebutuhan

oleh perusahaan yang dimiliki para

masyarakat Indonesia. Karena itu di

pemegang polis (yang disebut sebagai

Meski telah lama berkiprah dan

tahun 1912, beliau bersama rekan guru

anggota) dan menjaga keuntungannya

mencapai kesuksesan yang spektakuler,

Mas Hadi Karto Soebroto dan Mas

tetap di Indonesia demi memberikan

AJB Bumiputera 1912 tidak pernah

Adimidjojo mendirikan

manfaat bagi para pemegang polis dan

melupakan visinya untuk memberikan

AJB Bumiputera 1912 sebagai

Negara Indonesia.

manfaat bagi semua masyarakat

Dwidjosewojo Mas yang merupakan

perusahaan asuransi jiwa mutual
nasional.

Pendiri AJB Bumiputera 1912
Dari sebelah kiri ke kanan:
MKH. Soebroto, M. Ng. Dwidjosewojo, dan M. Adimidjojo.

Indonesia melalui kerja keras dan
Hal ini dicapai melalui kerja keras para

dedikasi tenaga profesional yang

karyawan yang handal dan jaringan agen

menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme

Ketiga pendiri tersebut menjabat

yang terus berkembang yang menjalin

dan mutualisme.

sebagai Komisaris, Direktur dan

hubungan erat dengan para pemegang

KEUNIKAN
AJB BUMIPUTERA 1912

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi besar yang
berbeda dari perusahaan asuransi lainnya karena sejarah
panjang dan latar belakangnya, status mutualnya, kepemilikan
Indonesia, dan pengetahuan unik tentang dan hubungannya
dengan para pemegang polis.
SEJARAH PANJANG

SALING MENGUNTUNGKAN

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan

Tidak seperti kebanyakan perusahaan

asuransi nasional pertama di Indonesia

asuransi besar lain di Indonesia,

dan yang tertua. Perusahaan telah

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan

melewati tantangan naik dan turunnya

mutual, yang dimiliki oleh para

perekonomian, serta krisis keuangan dan

pemegang polisnya dan dioperasikan

gejolak politik.

untuk keuntungan mereka.

Sepanjang 100 tahun,

AJB Bumiputera 1912 tidak memiliki

AJB Bumiputera 1912 terus melindungi

pemegang saham eksternal atau asing,

kesejahteraan finansial anggotanya

tidak dikendalikan oleh pihak ketiga

(pemegang polis) dan membantu

atau perusahaan eksternal, dan semua

mewujudkan impian mereka.

keuntungan tetap dipertahankan di

AJB Bumiputera 1912 bukan tren terkini

Indonesia untuk mempertahankan

atau anak baru. AJB Bumiputera 1912

posisi perusahaan yang aman dan kokoh

telah terbukti sepanjang waktu.

sehingga dapat dibagikan kepada para
pemegang polis.

Posisi berdiri dari sebelah kiri ke kanan:
Ali Nurdin, SH. MM. (Direktur Kepatuhan), Fauzi Arfan, FSAI, AAIJ (Direktur Teknik),
Faizal, SE. MM. (Direktur Investasi & Keuangan).
Posisi duduk dari sebelah kiri ke kanan:
Nasir Ilmullah SE., AAAIJ. (Direktur Pemasaran), Dirman Pardosi SE., FSAI, AAIJ. (Direktur Utama),
Nirwan Daud SE. MM. (Direktur SDM).

BANGSA INDONESIA

KEUNIKAN
AJB BUMIPUTERA 1912

PEDULI DAN PENGERTIAN

AJB Bumiputera 1912 dimiliki dan

di posisi terbaik untuk mengembangkan

AJB Bumiputera 1912 memahami

polisnya, dimiliki oleh orang Indonesia

dioperasikan secara lokal. Perusahaan

produk dan layanan yang memberikan

pentingnya hubungan personal

dari semua golongan dan kelompok

didirikan berlandaskan filosofi

manfaat nyata bagi para pemegang

antara klien dan penasihat keuangan

umur, serta menyediakan produk dan

melindungi kepentingan masyarakat

polis, serta menghasilkan dana untuk

mereka, serta menyediakan berbagai

layanan setara dengan perusahaan

Indonesia dan membantu meningkatkan

berinvestasi dalam pembangunan

solusi khusus untuk memenuhi semua

terbaik dunia.

kesejahteraan mereka.

nasional. AJB Bumiputera 1912 lebih dari

kebutuhan asuransi klien.

sekedar perusahaan asuransi;
Sebagai perusahaan Indonesia,

AJB Bumiputera 1912 adalah aset

AJB Bumiputera 1912 sangat peduli

AJB Bumiputera 1912 memahami

nasional.

terhadap kesejahteraan para pemegang

dinamika lingkungan lokal dan berada

AJB Bumiputera 1912 menjadi unik karena
melindungi dan memberikan manfaat bagi
kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia,
serta berkontribusi terhadap pembangunan
negara.

IKHTISAR PRODUK
AJB BUMIPUTERA 1912

AJB Bumiputera 1912 menyediakan berbagai solusi khusus untuk memenuhi semua
kebutuhan asuransi anggota kami. Solusi finansial kami meliputi rencana tabungan, asuransi
pendidikan, pertanggungan medis dan cacat, perlindungan finansial dan rencana pensiun yang
diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perorangan, kelompok dan mereka yang
menganut prinsip finansial Syariah Islam.

Produk Asuransi Jiwa Perorangan

Produk Asuransi Jiwa Kumpulan

EKAWAKTU IDEAL

MITRA MELATI

MITRA POESAKA

KREDIT

MITRA MEDICARE

ASRI

Kombinasi antara dana tabungan hari
tua sekaligus untuk mempersiapkan
perlindungan ekonomi bagi ahli waris jika
Anda sebagai Tertanggung meninggal
dunia. (IDR)

Program asuransi yang menyediakan
proteksi dan tabungan, serta memberikan
jaminan hasil investasi yang terus
berkembang. (IDR)

Program asuransi yang menyediakan
perlindungan dan tabungan masa depan,
serta memberikan program investasi, dan
menawarkan fleksibilitas pembayaran
premi, penarikan nilai tabungan, maupun
penambahan nilai pertanggungan. (Dollar)

Perencanaan yang memberikan
perlindungan bagi para debitur suatu
lembaga keuangan. Terdiri atas: Kredit
Ekawaktu, Kredit Cicilan Tahunan dan Kredit
Anuitas.

Memberikan perlindungan asuransi dalam
bentuk penggantian biaya perawatan dan
pembedahan.

Kependekan dari “Asuransi Rakyat
Indonesia” dirancang untuk memberikan
perlindungan asuransi dalam bentuk
santunan kecelakaan, cacat tetap atau
meninggal dunia bagi keluarga Indonesia
yang menjadi peserta, tanpa pengecualian.

MITRA ABADI

MITRA OETAMA

MITRA PRIMA

EKAWAKTU

PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Menyediakan program asuransi untuk
perlindungan seumur hidup bagi Anda.
(IDR)

Program asuransi yang mempersiapkan
dana untuk perawatan rumah sakit, serta
memberikan perolehan hasil investasi dari
premi asuransi yang dibayarkan. (Dollar)

Program asuransi dwiguna murni –
menyediakan manfaat tabungan dan
santunan pasti pada saat Tertanggung
hidup atau meninggal, serta memberikan
akumulasi bonus dari premi yang Anda
bayar. (Dollar)

Program perlindungan asuransi murni
(non tabungan).

Memberikan perlindungan asuransi bagi
peserta / karyawan dan keluarganya ketika
peserta tersebut meninggal dunia, cacat
total atau berkurangnya penghasilan
karena pensiun.

MITRA BEASISWA

MITRA PELANGI

MITRA SEHAT

KECELAKAAN

IDAMAN

Menyediakan perlindungan dan
pembiayaan pendidikan buah hati Anda,
dari taman kanak-kanak hingga perguruan
tinggi, baik orang tua hidup atau
meninggal dunia. (IDR)

Program asuransi yang menawarkan dua
manfaat utama : proteksi dan tabungan,
satu manfaat bonus dan empat manfaat
tambahan yang dapat disesuaikan dengan
kebutuhan Anda. (IDR)

Program asuransi yang mempersiapkan
dana untuk perawatan Rumah Sakit, serta
memberikan jaminan hasil investasi dari
pengembangan premi asuransi yang Anda
bayar. (IDR)

Memberikan perlindungan asuransi kepada
peserta jika terjadi risiko kecelakaan dalam
masa asuransi.

Kependekan dari “Iuran Dana Mantap”,
merupakan program asuransi dengan
unsur tabungan yang menyediakan uang
pertanggungan jika peserta meninggal
dunia dan pengembalian nilai tunai jika
peserta berhenti dari kepesertaan asuransi.

MITRA CERDAS

MITRA PERMATA

MITRA SEJATI

Program asuransi pendidikan yang
dikaitkan dengan program investasi,
sehingga dana untuk pembiayaan
pendidikan berkembang sesuai dengan
hasil investasi. (IDR)

Program asuransi yang menyediakan
Perlindungan Manfaat Tabungan (Permata)
dengan nilai investasi yang tinggi, dan
menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran
premi, besar uang pertanggungan dan
pengambilan nilai tabungan. (IDR)

Program asuransi yang menyediakan
proteksi finansial jika sewaktu-waktu Anda
meninggal dunia atau tidak sanggup lagi
menghasilkan nilai ekonomi. (Dollar)

Produk Asuransi Jiwa Syariah
MITRA IQRA

MITRA MABRUR

MITRA SAKINAH

Memberikan perlindungan dan
pembiayaan pendidikan buah hati Anda
dari taman kanak-kanak hingga perguruan
tinggi, baik orang tua hidup atau
meninggal dunia, berbasis Syariah. (IDR)

Menyediakan pembiayaan pelaksanaan
ibadah haji, dengan unsur perlindungan
asuransi dan tabungan, berbasis Syariah.
(IDR)

Membantu perencanaan finansial Anda
dalam mempersiapkan dana hari tua,
merupakan gabungan antara unsur
tabungan, perlindungan asuransi dan
investasi, berbasis Syariah. (IDR)

PRODUK
PERORANGAN

Kita semua menghadapi tantangan serupa … memastikan
pendidikan yang baik bagi anak-anak kita agar mereka dapat
memiliki awal yang baik dalam kehidupan, mengembangkan dan
menjaga kesehatan finansial kita sehingga dapat menghadapi
perubahan situasi dan melindungi orang-orang yang kita kasihi
dalam saat-saat sulit serta melindungi dari dampak mendadak
penyakit berat atau cacat berikut biaya dan kerugian yang
diakibatkannya.
Produk asuransi perorangan

Contohnya Mitra Permata yang

AJB Bumiputera 1912 telah

menyediakan manfaat perlindungan

dikembangkan dan ditingkatkan selama

tabungan dengan nilai investasi tinggi.

berpuluh-puluh tahun untuk memenuhi

Meskipun merupakan program asuransi,

kebutuhan dan memberikan manfaat

Mitra Permata juga menawarkan

yang mereka butuhkan.

fleksibilitas yang tidak terbatas dalam
hal pembayaran premi, jumlah uang

Sebagai contoh, AJB Bumiputera 1912

pertanggungan, dan nilai penarikan

didirikan oleh para guru yang bertekad

tabungan.

memberikan akses pendidikan yang
baik bagi masyarakat Indonesia dan

Untuk melindungi dari dampak penyakit

produk Mitra Beasiswa kami menjamin

dan perawatan di rumah sakit, produk

pembiayaan pendidikan anak dari taman

Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912

kanak-kanak hingga perguruan tinggi

menyiapkan dana untuk membiayai

meski kondisi keuangan berubah dan

perawatan dan memberikan imbal

orang tua wafat.

investasi terbaik dari premi yang dibayar
guna menanggung biaya hidup keluarga

AJB Bumiputera 1912 juga memiliki

Anda di masa depan saat Anda dalam

produk lengkap untuk menjamin

proses pemulihan.

kesejahteraan finansial jangka panjang
dengan menggunakan beragam

AJB Bumiputera 1912 memenuhi segala

investasi yang sesuai dengan kebutuhan

kebutuhan asuransi perorangan Anda.

dan filosofi investasi konsumen
perorangan.

PRODUK
KUMPULAN

Tiap bisnis mengandalkan karyawan, dan bisnis yang sukses adalah
bisnis yang memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya dan
memberikan motivasi yang memastikan kesetiaan dan kinerja optimal
mereka.

Contohnya program Kesejahteraan

produk Mitra Idaman (Iuran Dana

AJB Bumiputera 1912 memiliki produk

Karyawan AJB Bumiputera 1912 yang

Mantap) kami menggabungkan unsur

yang tepat bagi perusahan dan

dikembangkan untuk memberikan

tabungan dan perlindungan bagi

kelompok yang ingin melindungi atau

perlindungan dan keamanan finansial

perusahaan dan karyawan. Dengan Mitra

memotivasi tenaga kerja mereka.

bagi karyawan dan/atau keluarga

Idaman, unsur tabungan memberikan

mereka jika terjadi cacat akibat

akumulasi dana yang lebih progresif

kecelakaan atau hal lain, kematian tidak

dari kebanyakan produk asuransi lain.

terduga, atau berkurangnya penghasilan

Uang pertanggungan meningkat dari

akibat pensiun.

tahun ke tahun, jadi semakin lama
seseorang menjadi anggota, semakin

Selain turut memberikan perlindungan

besar perlindungan yang didapatkan

terhadap risiko-risiko di atas serta PHK,

dari program ini.

pengunduran diri dan pemecatan,

PRODUK
SYARIAH

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan yang dimiliki
dan dioperasikan oleh orang Indonesia dan bertanggung
jawab memberikan produk perlindungan finansial dan
pertumbuhaan finansial sesuai Syariah Islam.
Produk Syariah kami dikembangkan

Produk Syariah lain menawarkan

untuk memenuhi kebutuhan spesifik

perlindungan anak dan pembiayaan

orang Indonesia dan membantu mereka

pendidikan, atau membantu anggota

mewujudkan impian.

menyiapkan masa pensiun melalui
perpaduan tabungan, perlindungan

Jutaan orang bermimpi mengunjungi

asuransi dan investasi yang sesuai

Baitullah dan Mitra Mabrur (Bumiputera

dengan prinsip Syariah.

Mabrur) membantu mewujudkan impian
tersebut.
Mitra Mabrur tidak hanya
mengembangkan tabungan haji,
tetapi juga menyediakan dana bagi
hasil (Mudharabah) dan asuransi
perlindungan, memungkinkan Anda
menunaikan ibadah haji dengan tenang
tanpa mencemaskan keluarga di rumah.

KARYAWAN
KAMI

Kesuksesan jangka panjang AJB Bumiputera 1912
dibangun melalui hubungan erat dengan karyawan
kami dan kemampuan sumber daya manusia kami
memberikan masukan yang bermanfaat dan terpercaya
terhadap pertanyaan mereka serta solusi efektif bagi
kebutuhan finansial mereka.
Didukung oleh TI berkelas dunia

orang-orang dengan keahlian dan

yang menyediakan informasi vital,

pengalaman yang dibutuhkan serta

tenaga kerja profesional

selalu mengembangkan kemampuan

AJB Bumiputera 1912 menjalankan

dan efektivitas tenaga kerja yang sudah

perannya sebagai penasihat finansial

ada.

terpercaya bagi lebih dari 5 juta
pemegang polis di seluruh Indonesia.

AJB Bumiputera 1912 berusia 100 tahun,
tapi sumber daya kami adalah orang-

Tersebar di lebih dari 450 kantor,

orang muda yang berkemampuan tinggi

mereka merupakan sumber daya yang

dan bangga dapat mengembangkan

tiada duanya di industri finansial yang

landasan yang telah kokoh untuk

sebenarnya lebih merupakan usaha

meneruskan tradisi mutual untuk satu

masyarakat.

abad berikutnya.

Melayani adalah tujuan kami dan kami
selalu mencari dan mempekerjakan

KEGIATAN CSR
AJB BUMIPUTERA 1912

UNIVERSITAS TAMANSISWA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

Pembayaran dilaksanakan secara

Selama bertahun-tahun

INDONESIA (LIPI)

serentak dan diberikan secara simbolis

AJB Bumiputera 1912 bekerja sama

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

oleh para Bupati di 12 kabupaten di

dengan Yayasan Damandiri untuk

(LIPI) adalah salah satu mitra jangka

sekitar kantor wilayah Purwokerto

mendukung program Pos Pemberdayaan

panjang di sektor pendidikan yang

termasuk Purwokerto, Cilacap, Wangon,

Masyarakat (Posdaya) demi membantu

menerima bantuan sebagai bagian dari

Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga,

pelajar, lulusan perguruan tinggi

program CSR AJB Bumiputera 1912.

Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal,

dan pengajar untuk meraih jenjang

Pemalang, Purworejo dan Temanggung.

pendidikan yang lebih tinggi dan

Tujuan kemitraan ini adalah

kualifikasi tambahan.

mengembangkan tiga program tahunan

KEGIATAN LAIN

yaitu Lomba Kreativitas Ilmiah Guru

Tiap tahun, AJB Bumiputera 1912 dan

AJB Bumiputera 1912 dan Yayasan

(LKIG), Pemilihan Peneliti Remaja

karyawannya melaksanakan kegiatan

Damandari kini bekerja sama untuk

Indonesia (PPRI) untuk mahasiswa, dan

untuk menolong mereka yang tertimpa

banyak generasi Indonesia dalam mendapatkan pendidikan, sehingga sudah

membantu Universitas Tamansiswa

Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) untuk

musibah dan membutuhkan bantuan.

sewajarnya kegiatan kemasyarakatan kami difokuskan pada sektor pendidikan.

dengan menyediakan beasiswa bagi

siswa sekolah tingkat menengah.

para pengajar Tamansiswa untuk meraih

Didirikan oleh para guru, AJB Bumiputera 1912 telah membantu sekian

Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup

gelar doktor; meningkatkan kemampuan

BEASISWA PURWOKERTO

donor darah ke PMI di seluruh Indonesia

Lembaga Penelitian, Pengembangan,

Untuk memperingati Hari Pendidikan

tiap Februari, menyumbangkan buku

dan Pengabdian kepada Masyarakat

Nasional, Kantor Wilayah

bacaan dan pendidikan serta sistem

Universitas Tamansiswa; mendukung

AJB Bumiputera 1912 di Purwokerto

komputer ke sekolah untuk anak-

pengembangan kemampuan mahasiswa

memberikan Beasiswa dan Dana

anak dari keluarga tidak mampu dan

Universitas Tamansiswa di masyarakat

Pendidikan Lanjutan senilai

penderita keterbelakangan mental dan

melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN);

Rp 3.224.276.000 untuk membiayai

cacat fisik melalui program “Pustaka

dan membantu mentransformasikan

sekolah dan perguruan tinggi bagi

Bumiputera Untuk Indonesia”.

perpustakaan konvensional Tamansiswa

1.339 anak para pemegang polis

menjadi perpustakaan digital dengan

AJB Bumiputera 1912.

10 komputer yang telah disumbangkan
oleh AJB Bumiputera 1912.

Selama 100 tahun, AJB Bumiputera 1912
membantu masyarakat Indonesia
mewujudkan impian dan menciptakan
hidup dan masa depan yang lebih baik.
Hal itu merupakan kebanggaan dan
motivasi besar untuk membantu
membangun negara ini, dan untuk
membantu banyak orang mencapai
tujuan mereka baik dalam hal
pendidikan, pengembangan diri, atau
finansial.
Memasuki abad kedua pengabdian
AJB Bumiputera 1912, kami tetap
berkomitmen menjaga semangat
mutualisme, idealisme dan
profesionalisme sebagaimana yang
digariskan para pendiri dan bertekad
untuk terus membawa perubahan nyata
bagi kehidupan masyarakat Indonesia
dan kesejahteraan ekonomi bangsa.
Produk dan teknologi kami saat
ini memang lebih modern, namun
komitmen kami terhadap visi
memberikan manfaat bagi anggota
kami, dan semangat kami saat
menjalankannya tetap tidak berubah.
AJB Bumiputera 1912 …
terbukti sepanjang waktu.

Lepaskan masa lalu dan kejarlah masa depan.
Melangkah dengan pasti ke arah impian Anda.
Jalani hidup yang Anda inginkan.
Henry David Thoreau

