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RAHMAT FAJSA.L. "PERANAN LATIHAN DAN PENGEMBANGAN 
TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA 
PT. ASURANSI WANAARTHA LIFE CABANG MEDAN". (DRS. 
MUSUM WIJAYA, MSi, sebagai Pembimbing I, AMRIN MULIA, SE, 
MM, sebagai Pembimbing ll). 

PT. Asumnsi Jiwa ADISARANA WANAARlllt\ bcrdiri sejak 17 Mci 

1974 di Jakarta. yang aslinya disebut PT. Asuransi Jiwa Mahkota Jaya Ahadi. 

Kemudian berubah menjadi PT. Asunmsi Jiwa Mahkom Sahid padn tanggul 18 

Februari 1983 dan pada tanggal 7 November 1988 bcrubnh kembali mcnjadi PT. 

Asuransi Jiwa WanaA.rtha (WanaArtha Life) sampai sekarang. 

Pendirian PT. AsUI'3Jlsi Jiwa t\disaruna disyahkan oldt Keputusasn Memcri 

Keuangan Rl. krp.789/DMJ/Il.5/7!1974. Dengan pcmcgung snham fadent 

CollSOlidated Companies dan Yayasan Sai'3Jla Wunnja)a Departemen Kchutan. 

Saat ini perusahaan PT. Asuransi Jiy,-a WanaArtha adalah :;ahh snru asuransa jiwa 

yang besar di ln<l->ncsia dengan mcmiliki 90 kantor cab�ng yang didukung oelh 

432 orang karyawan f stair ( 121! head office stafl) dan lcbih dari 1500 orang 

tenaga penjual prolcsional pilihan );uag tcrdidik dan tcrlatih. 

Dal.ar1 usionya yang ke-31 tahun ini perusahaan tclah dipcrcaya olch lebih 

dari 868.684 pcmegang polis yang ukti f dengan total a.�ssct mencapai Rp.282 

Milyar. Sebagai salah :;atu pcrusahaan yang cukup l>csar da Indonesia. perusah� 

tclah melaksanakan strnh:gi dcngan sistcm pcma.<;aran cabang (branch oftice 

liystem) . Snmpai saat ini produk-produk yang dit<lwarkan mencakup :tsurnnsi 

pcrorangan dan asuransi kolekllf(kumpulan). 
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PT. Asunr si Ji"'11 WanaAnha Life merupakan salah satu pcrusahaan 

asuransi tebaik di tahun 2002. 2003. dan 2005 untuk kategori pcrusahaan asuransi 

jiwa dengan skaln asset 100 \llilyar-2 Tnliun. PT. Asuransi Jiwa WanaAnha Life 

rnendapat sertifikat dari ISO 9002 (model untuk jaminan mutu prod•tl(si instalasi 

dan pelayanan) pada tanggnl 25 Juli 1996. 

Tujuan latihan dan pengcmbangan knryawan pada PT. Asuransi 

WanaArtha Life Cabang Medan adnlah melaks;makan pn1gmm kerja tcntang 

pcndidikan, latihan dan pcngembangun kal)awan adalah untuk dapat 

memperbaiki hasil kerja yang optimal dan s<..>su<ti dcng;,n rcncana >•mg tclah 

ditetapkan oleh pcrusahaan. Dengan adanya progmm tcrsebut maka tujunn yang 

diperolch bukan hanya bagi pihnk pc:rusahaan sajn, t.:tapi juga bermanl:t<�t bagi 

para kar)awan. 

Sasaran yang ingin dicapai pnda PT. Asur:msi WanaArtha l.ifc Cabang 

Medan dalam latihan dan pcnl!cmbangan kary a'' an ndalah : 

I. Pekc,jaan yang dilakuknn dihurapkan •·cpat selc:sai. 

2. Peng�unaan bahan harus lcbih hemal. 

3. Penggunaan peralatan mcsin dihurapkun lcbih tuhan lan1a. 

4. Angka kccelakaan dihampkan lebih k«·il. 

5. Tanggung jawab dihnrapktlll lcbth kcctl. 

6. Binya produksi diharapkan lcbih rcndah. 

7. Kelangsw1gan pcrusahaan diharapkan lcbih te�jamin. 
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