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Pimpinan Kantor Cabang BRIngin life Yogyakarta, Rahmat Pramuhardjo, di ruang Direktur SDM
UGM, Kamis (29/5) menyerahkan klaim asuransi jiwa sebesar Rp 27.273.000 kepada ahli waris (alm)
Puji Priono, Ny. Sumiyati didampingi dua orang anaknya, Erin Sulistiyawati dan Erwin Adi Nugroho.
Puji Priono adalah pegawai honorer Fakultas Teknik UGM. Ia bekerja di Fakultas Teknik UGM
selama sembilan tahun, sejak April 1999 dan meninggal dunia di bulan Maret 2008 lalu saat
menjalankan tugas.
Penyerahan klaim asuransi berlangsung dalam suasana haru, disaksikan Direktur SDM UGM
Haryadi SH MM, Konsultan Keuangan UGM Hj. Sulistyowati, Kasubdir Pengembangan SDM
Direktorat SDM Poniyem SE, Excecutive Manager Wikan Hidayat serta beberapa perwakilan dari
BRIngin life Yogyakarta.
Direktur SDM UGM, Haryadi SH MM menghargai inisiatif BRIngin life yang telah menunjukkan
tanggungjawabnya. Hal ini diperlihatkan dengan berbagai pengurusan administrasi yang tidak
berbelit.
â€œBahkan keaktifan dari BRIngin life patut dihargai, sehingga hal seperti ini tidak berlarut-larut
dalam pengurusannya,â€ ujarnya.
Dikatakannya, UGM sejak tahun 2003 telah memikirkan berbagai hal terkait kesejahteraan pegawai
honorer. Terutama, tentang nasib pegawai honorer saat memasuki masa pensiun.
â€œKalau PNS kan ada pensiun yang dikelola PT Persero Taspen, lantas bagaimana yang non PNS.
maka saat itu UGM kemudian menjalin kerjasama dengan BRIngin life sebagi PT Asuransi yang
sudah dikenal layanannya,â€ tambahnya.
Haryadi berharap, santunan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terutama untuk investasi jangka
panjang bagi keperluan pendidikan anak-anak (Alm) Puji Priono.
â€œMudah-mudahan meringankan beban ibu Sumiyati, yang saat ini menjadi nakhoda rumah
tangga. Kami percaya bahwa yang diterima tadi, akan dipergunakan setepat mungkin. Terutama
untuk keperluan jangka panjang pendidikan anak-anak,â€ harapnya.
Rahmat Pramuhardjo menambahkan, pemberian santunan ini menunjukkan tanggungjawab BRIngin
life sebagai perusahaan yang dipercaya mengelola asuransi di Indonesia. Bahwa BRIngin life telah
menuaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dirinya menilai UGM mempunyai itikad baik dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan
pegawainya. Hal ini penting mengingat dengan asuransi tentunya memberikan rasa nyaman dalam
bekerja.
â€œSelain itu, asuransi ini untuk mempersiapkan kesejahteraan hari tua, serta untuk perlindungan
proteksi apabila salah satu dari peserta mengalami tutup usia dalam masa asuransi,â€ jelasnya.
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