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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sejalan perkembangan zaman yang semakin maju, pola berpikir 

manusia dari masa ke masa pun selalu meningkat. Usaha seseorang untuk 

dapat memenuhi kebutuhannya sangat beragam, namun pada umumnya 

mereka akan berusaha keras supaya dapat memenuhi kebutuhan itu. Setiap 

orang juga memiliki tujuan yang berbeda dengan dipenuhinya kebutuhan 

tersebut, ada yang demi kelangsungan hidupnya, kebahagiaan, kepuasan 

bahkan untuk prestise. Keinginan tersebut ternyata diimbangi oleh kebutuhan 

seseorang untuk dapat menjalani hidup dengan tenang, terjamin 

keselamatannya dan harta bendanya tanpa harus mencemaskan diri dengan 

berbagai hal.  

Selain itu keinginan manusia untuk selalu dapat memenuhi 

kebutuhannya juga semakin besar, sebagai contoh beberapa waktu terakhir ini 

kebutuhan akan kendaraan bermotor menjadi suatu keperluan yang sangat 

mendesak. Sekarang ini hampir setiap keluarga mempunyai satu kendaraan 

bermotor bahkan lebih, hal ini tidak terlepas dari keinginan manusia untuk 

hidup praktis dan serba cepat. Namun dengan keadaan masyarakat akhir-akhir 

ini yang selalu dihantui dengan rasa tidak aman dengan berbagai peristiwa 

yang terjadi seperti makin maraknya tawuran antar pelajar, perselisihan antar 

daerah, maupun aksi perampokan yang dilakukan dengan senjata. Hal ini 
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menimbulkan seseorang untuk melakukan segala hal yang mendorong 

terwujudnya rasa aman.  

Namun keinginan seseorang untuk memiliki rasa aman bukan hanya 

untuk keselamatan jiwa raganya sendiri saja, namun dengan terus 

dipenuhinya kebutuhan manusia dari hari ke hari mengakibatkan semakin 

besarnya keinginan manusia untuk memiliki rasa aman terhadap harta 

bendanya, kesehatannya, bahkan tanggung jawab hukumnya. Dengan kata 

lain, semakin seseorang tersebut melakukan pemenuhan terhadap setiap 

kebutuhannya, semakin besar rasa khawatir yang di rasakannya. Misalnya 

saja seseorang yang hanya mampu membeli motor butut tentu saja tidak 

secemas orang yang didalam rumahnya terdapat berbagai barang mewah dan 

dalam garasinya diparkir beberapa mobil pribadinya.  

Kemungkinan akan kehilangan (kerugian) miliknya karena berbagai 

sebab (yang tidak pasti), ia disebut menghadapi suatu risiko,1 kemungkinan 

akan kehilangan ini dihadapi oleh setiap  orang dan sudah barang tentu 

merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu agar risiko 

tersebut tidak terjadi maka dilakukan tindakan mencegah kehilangan atau 

kerugian. Tetapi ternyata upaya tersebut tidak selalu berhasil menghadapi 

risiko yang dihadapi. Oleh karena itulah, maka orang mencari cara lain untuk 

mengatasi risiko tersebut. Usaha-usaha seseorang untuk memperalihkan 

risiko itulah yang menjadi dasar keberadaan lembaga asuransi atau lembaga 

pertanggungan didalam masyarakat. Dengan cara mengasuransikan sesuatu 

                                                 
1Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara: Jakarta, hal. 
13. 
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barang yang dimilikinya, maka orang yang menghadapi risiko atas harta 

kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan risikonya itu atau setidak-

tidaknya membagi risiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima 

peralihan atau pembagian risiko itu.  

Asuransi dan risiko memiliki hubungan yang sangat erat satu sama 

lain. Asuransi dapat disebut sebagai lembaga peralihan risiko, artinya 

lembaga tersebut dapat dipakai sebagai lembaga untuk mengadakan peralihan 

risiko, dari pihak yang satu (tertanggung) kepada pihak yang lain 

(penanggung). 

Perkembangan kebutuhan manusia yang meningkat pesat ini ternyata 

menyebabkan dunia perasuransian menjadi sangat bergairah. Setiap orang 

berusaha untuk memenuhi segala macam kebutuhannya, sedangkan 

perusahaan asuransi juga belomba-lomba memberikan perlindungan terhadap 

obyek dan atau kepentingan yang dimiliki seseorang, antara lain : harta, suatu 

jasa, kesehatan, jiwa dan raga, tanggung jawab hukum dan lain-lain. Sekarang 

ini hampir seluruh kebutuhan manusia dapat dijadikan pokok kepentingan 

untuk di asuransikan, dari tanah, rumah, kendaraan bermotor hingga jiwa 

manusia. 

Salah satu asuransi yang beberapa waktu terakhir ini meningkat tajam 

jumlah permohonannya adalah jenis asuransi kendaraan bermotor khususnya 

untuk jenis mobil. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di 

Indonesia selama hampir dua belas tahun terakhir ini yang lebih dikenal 

dengan sebutan era reformasi, memang belum mampu menjamin stabilitas 
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politik dan keamanan. Hampir setiap hari surat kabar memuat berita tentang 

unjuk rasa dan demonstrasi yang terjadi tidak hanya di kota-kota besar namun 

juga terjadi di kota-kota kecil. Kenyataan seperti ini membuat pemilik mobil 

terutama di kota besar yang rawan dengan terjadinya demonstrasi yang 

seringkali berujung pada tindakan anarkis menjadi panik. Para pemilik mobil 

tentu saja tidak mau menderita kerugian akibat amuk massa yang sedang 

terjadi. Kesempatan inilah yang ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh PT. 

Asuransi Sinar Mas. 

PT. Asuansi Sinar Mas mencoba membidik pangsa yang ternyata 

belum banyak dilirik oleh perusahaan asuransi yang lain, misalnya melalui 

kondisi pertanggungan dengan perluasan jaminan anti huru hara, asuransi 

khusus untuk mobil mewah, dan sebagainya. Sama seperti bentuk peralihan 

risiko pada perjanjian asuransi lainnya bahwa untuk dapat menemui 

sasarannya, peralihan risiko pada jenis asuransi sinar mas ini harus 

dilaksanakan melalui perjanjian yang memang diadakan untuk itu yaitu 

perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi. Dengan demikian dapatlah 

dikatakan bahwa orang akan mengadakan atau menutupi suatu perjanjian 

pertanggungan apabila ia bermaksud atau mempunyai tujuan untuk 

mengalihkan risiko atau membagi risiko yang dihadapinya atas harta 

bendanya, jiwa raganya, suatu jasa, kesehatan ataupun tanggung jawab 

hukumnya, dan sebagainya kepada pihak lain, dalam hal ini PT. Asuransi 

Sinar Mas. 
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Dalam pelaksanaan asuransi di PT. Asuransi Sinar Mas, ternyata 

timbul kesulitan atau permasalahan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh 

PT. Asuransi Sinar Mas yaitu ketika terjadinya klaim, yakni kesulitan di 

dalam menerapkan prinsip indemnitas dan subrogasi pada saat timbulnya 

klaim tersebut. Kedua prinsip tersebut sebenarnya adalah sebuah prinsip yang 

sederhana dan sangat baik untuk diterapkan dalam asuransi, namun 

kenyataannya dalam praktek asuransi ternyata sangat sulit menerapkan kedua 

prinsip ini.  

Permasalahan pokok penyebab sulitnya penerapan prinsip indemnitas 

dan subrogasi ketika timbulnya klaim justru terletak pada faktor 

pelaksanaannya, baik PT. Asuransi Sinar Mas sebagai penanggung maupun 

tertanggungnya. Karena itulah penulis tertarik untuk mempelajari dan 

menganalisa permasalahan tersebut sekaligus menemukan alternatif 

penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan judul penulisan 

ini yaitu: “PENERAPAN PRINSIP INDEMNITAS DAN SUBROGASI 

DALAM HAL TIMBULNYA KLAIM DI PT. ASURANSI SINAR 

MAS”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ketentuan penerapan prinsip indemnitas dan subrogasi di 

dalam perjanjian asuransi di PT. Sinar Mas? 
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2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip indemnitas 

dan subrogasi dalam hal timbulnya klaim di PT. Sinar Mas? 

3. Apa alternatif-alternatif penyelesaian yang dapat diambil untuk mengatasi 

dan menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut? 

C. TINJAUAN PUSTAKA 

Kata asuransi di dalam beberapa literatur sering juga disebut dengan 

pertanggungan. Pengertian resminya ditentukan dalam pasal 246 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu bahwa: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena 
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” 

 
Didalam dunia perasuransian dikenal dua ruang lingkup hukum 

asuransi, yakni: 

1. Hukum asuransi yang mengatur asuransi kerugian. 

2. Hukum asuransi yang mengatur asuransi sejumlah uang. 

Hukum asuransi kerugian meliputi atau hanya mengatur penggantian 

kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti ruginya harus seimbang 

dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat dari 

peristiwa untuk mana diadakan asuransi. 

Hukum asuransi sejumlah uang, mengatur asuransi yang memberikan 

sejumlah pembayaran seperti yang sudah diitentukan sebelumnya dengan 

tidak perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan 

besarnya jumlah yang diberikan oleh penanggung sebagai ganti rugi. 
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Dalam KUHD pembedaan ruang lingkup dari asuransi yang erat 

hubungannya dengan pokok-pokok asuransi itu sendiri dapat dilihat 

pengaturannya di dalam pasal 247 KUHD yang menyebutkan: 

“Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: 
Bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian 

yang belum dipaneni; jiwa; satu orang atau beberapa orang; bahaya laut dan 
pembudakan; bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-
sungai, dan diperairan darat. 

Mengenai dua macam pertanggungan yang tersebut terakhir, akan 
diatur dalam buku yang berikut.” 

 
Penentuan di atas rupa-rupanya adalah hanya dilihat oleh pembentuk 

Undang-undang “sifat dari peristiwa yang tidak tertentu” atas mana 

diadakannya asuransi tersebut. Akan tetapi penentuan seperti yang diatur 

didalam KUHD (pasal 247) itu secara yuridis memang tidak membatasi atau 

menghalangi munculnya jenis-jenis asuransi yang baru, sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penilaian ini dapat didasarkan pada 

panggunaan kata “antara lain” yang terdapat pada pasal 247 tersebut. Dengan 

demikian ketentuan yang diatur oleh pasal tersebut adalah bersifat numeratif 

atau hanya menyebut beberapa contoh saja. Pasal 268 KUHD memberikan 

pengaturan lebih lanjut mengenai pokok-pokok asuransi ini yaitu; 

Pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan 

uang, diancam oleh suatu bahaya. 

Jadi pada prinsipnya semua kepentingan dapat menjadi pokok 

asuransi asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam 

pasal 268 KUHD itu. Dewasa ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat, dimana setiap kebutuhan yang terpenuhi tersebut ternyata juga 
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mengandung risiko didalamnya, maka muncullah jenis-jenis asuransi baru 

diluar dari jenis-jenis yang disebutkan dalam KUHD, Sebagai lembaga untuk 

memperalihkan risiko yang dimiliki seseorang. 

Dalam setiap perjanjian asuransi kerugian yang diadakan terdapat 

prinsip-prinsip perjanjian asuransi yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Prinsip perseimbangan (indemnitas). 

Perjanjian asuransi ini bertujuan memberikan suatu ganti kerugian 

kepada pihak tertanggung atas kerugian yang benar-benar diderita olehnya, 

yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan didalam polis. 

Besarnya nilai ganti rugi yang diberikan seimbang dengan besarnya 

kerugian yang diderita oleh tertanggung. Mengenai ketentuan ini telah 

diatur di dalam Pasal 253 KUHD, yaitu: 

“Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau 
kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut. 

Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan maka 
apabila tiimbul kerugian, si penanggun hanyalah diwajibkan menggantinya 
menurut imbangan daripada bagian yang dipertanggungkan terhadap 
bagian yang tidak dipertanggungkan.” 

 
Mengenai prinsip indemnitas ini di dalam KUHD juga diatur 

dalam pasal 252 dan pasal 246 KUHD. 

2. Prinsip Itikad baik (utmost goodfaith) 

Hal ini dapat diartikan bahwa di dalam perjanjian asuransi, masing-

masing pihak wajib memberitahukan keterangan, informasi atau segala 

sesuatu yang diketahuinya mengenai obyek yang dipertanggungkan, secara 

lengkap dan benar. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 251 

KUHD. 
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3. Prinsip kepentingan yang diasuransikan (insurable interest) 

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengadakan 

perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan atas obyek yang akan 

diasuransikan. Kepentingan tersebut harus ada pada saat perjanjian itu 

disepakati, hal ini diatur dalam Pasal 250 KUHD, namun beberapa sarjana 

mengemukakan pendapat bahwa walaupun bunyi Pasal 250 KUHD tidak 

memperbolehkannya, tetapi adalah sempurna dan perlu keperluan tersebut 

ada pada saat terjadinya kerugian. Mengenai kepentingan yang 

diasuransikan itu diatur dalam Pasal 268 KUHD, yaitu: Asuransi dapat 

berpokok pada semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, 

diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. 

4. Prinsip subrogasi (subrogation) 

Pada dasarnya prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip 

perseimbangan (indemnitas), yaitu tertanggung akan menerima ganti 

kerugian seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Sesuai dengan 

pengaturan dalam Pasal 284 KUHD, subrogasi adalah penggantian 

kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti 

kerugian, dalam segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga yang 

menyebabkan terjadinya kerugian. Sehingga jika tertanggung setelah 

menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak ketiga, 

maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak ini beralih kepada 

penanggung. Pengaturan yang seperti ini tentu saja akan menghindarkan 

tertanggung untuk dapat menerima kerugian yang melebihi nilai kerugian 
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sesungguhnya, sebab ia menerima ganti rugi dari dua pihak yaitu 

penanggung dan pihak ketiga. 

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai 

jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan 

bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin 

ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap 

keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang 

tidak tentu.2 Dapat juga terhadap risiko-risiko yang yang berhubungan 

dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada 

pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan 

kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. 

Termasuk jenis kendaraan bemotor. 

Pengaturan untuk asuransi kendaraan bermotor ini secara khusus 

belum diatur dalam KUHD, meskipun demikian ketentuan umum dan 

syarat-syarat perjanjian berlaku pula bagi asuransi kendaraan bermotor. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam dunia riset penelitian, merupakan aplikasi atau penerapan 

metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat 

berdasarkan tradisi keilmuwan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang 

dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmu terkait 

                                                 
2 Sri  Redjeki Hartono, 1985, Hukum Dagang “Asuransi dan Hukum  Asuransi”, IKIP Semarang: 
Press, hal. 138. 
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(intersubjektif)3. Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan yang terdiri dari dua hal, yaitu: 

1. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis 

penulis, khususnya dalam bidang Hukum Perdata 

b. Untuk memperoleh data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

c. Untuk turut serta memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan, 

khususnya pada cabang ilmu hukum. 

2. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip indemnitas dan 

subrogasi di dalam perjanjian asuransi di PT. Asuransi Sinar Mas. 

b. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang menghambat di 

dalam penerapan prinsip indemnitas dan subrogasi dalam hal timbulnya 

klaim di PT. Asuransi Sinar Mas. 

c. Untuk mengetahui apa saja alternatif-alternatif penyelesaian yang dapat 

diambil untuk mengatasi dan menyelesaikan faktor-faktor penghambat 

tersebut. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

                                                 
3Jonny Ibrahim, 2005, Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia 
Publishing, hal .26. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan 

atau obyek penelitian sebagaimana adanya.4  Sehingga tujuannya untuk 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh 

tentang gambaran mengenai penerapan prinsip indemnitas dan subrogasi 

dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Sinar Mas. 

 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah 

data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.5  

3. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kotamadya Surakarta Provinsi 

Jawa Tengah. 

4. Data Penelitian 

a. Sumber Data 

1) Sumber data primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dalam 

penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan 

obyek penelitian. 

2) Sumber data sekunder 
                                                 
4 Soerjono Soekanto,  1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, hal.12 
5 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
hal. 6 
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Merupakan sumber data yang berupa literatur-literatur, arsip 

serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. 

b. Metode pengumpulan data 

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Studi kepustakaan 

Untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengkaji 

buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi 

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2) Observasi 

Suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peniliti 

dengan melaksanakan pengamatan secara langsung objek yang 

diteliti dalam hal ini adalah PT. Asuransi Sinar Mas. Dengan cara 

non participant observation yakni pengamat merupakan pihak luar 

yang bukan bagian langsung dari gejala yang dihadapi.6 

3) Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan/Tanya jawab dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memeberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini pewawancara 

                                                 
6 Soerjono Soekanto,2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia(UI-Press),hal.22 
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adalah peneliti dan yang diwawancara adalah informan. Wawancara 

dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan kata-kata, dan cara 

penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan.  

5. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan analisis normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 

telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-

doktrin dan teori hukum yang ada. Kemudian dihubungkan dengan 

literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, 

selanjutnya mencari jalan pemecahannya dengan menganalisis dan 

akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya. 

 

F. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai skripsi 

maka penulis membuat sistematika sebagai berikut: 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tinjauan Penelitian 

D. Tujuan Penelitian 

E. Metode Penelittian 
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F. Sistematika 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 

1. Pengertian Asuransi 

2. Tujuan Asuransi 

3. Penggolongan Asuransi 

4. Dasar Hukum 

B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Dalam 

Asuransi 

1. Prinsip Indemnitas 

2. Prinsip Kepentingan Yang Diasuransikan 

3. Prinsip Itikad Baik 

4. Prinsip Subrogasi 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi 

1. Syarat Sah Perjanjian Asuransi 

2. Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi 

3. Polis Sebagai Bukti Asuransi 

D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kendaraan 

Bermotor 

1. Tujuan Asuransi Kendaraan Bermotor 

2. Risiko-Risiko Yang Dapat dipertanggung jawabkan Pada 

Asuransi Kendaraan 
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3. Polis Asuransi Kendaraan 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang Asuransi Sinar Mas 

B. Penerapan Prinsip Indemnitas Dan Subrogasi Di dalam 

Perjanjian Asuransi Di PT. Sinar Mas 

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Prinsip 

Indemnitas Dan Subrogasi Dalam Hal Timbulnya Klaim Di 

PT. Sinar Mas 

D. Alternatif-Alternatif Penyelesaian Yang Dapat Diambil 

Untuk Mengatasi Dan Menyelesaikan Permasalahan Yang 

Timbul Akibat Klaim 

 

BAB  IV    PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

B. SARAN 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 


