
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya dalam kehidupan ini manusia selalu dihadapkan dengan 

dua kejadian yaitu kejadian yang terjadi secara terencana dan kejadian yang 

muncul secara tiba-tiba atau tanpa direncana. Kejadian yang terjadi secara 

tiba-tiba merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diketahui dengan pasti 

datangnya. Dalam kehidupan ini manusia selalu berupaya untuk melakukan 

segala sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan, tetapi terkadang kondisi 

yang tidak dapat diduga dapat muncul dengan tiba-tiba tanpa disadari. Dalam 

hal ini manusia sebagai mahkluk Tuhan hanya mampu merencanakan segala 

sesuatu tetapi kenyataan yang akan terjadi hanya Tuhan yang mengetahui. 

Banyak hal yang terjadi yang muncul di sekitar kita sebagai suatu 

kejadian yang tidak direncanakan. Hal ini dianggap sebagai suatu resiko atau 

musibah. Manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan 

kepada sesuatu hal yang tidak pasti dimana manusia hanya bisa merencanakan 

dan berusaha mendapatkan kesejahteraan tersebut. Oleh karena banyaknya 

hal-hal yang mungkin terjadi yang dianggap sebagai risiko baik yang berasal 

dari alam maupun yang berasal dari orang lain maka manusia berusaha untuk 

mencegah atau setidak-tidaknya mengalihkan risiko yang dihadapinya karena 

manusia tidak ingin menderita kerugian. 

 



 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap 

warga Negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan 

kesejahteraan. Untuk itu segala bentuk resiko yang terjadi di masyarakat 

merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun pada kenyatannya berkaitan 

dengan resiko yang terjadi di masyarakat, pemerintah belum mampu 

memberikan jaminan sepenuhnya terhadap jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat karena adanya resiko yang terjadi. Dengan demikian pemerintah 

memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat melalui 

asuransi bagi setiap orang. Pada umumnya asuransi social meliputi jaminan 

keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan. 

Dalam kehidupan masyarakat pengangkutan merupakan aspek penting 

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi bangsa. Dimana pengangkutan 

dapat dilakukan melalui pengangkuran darat, laut, dan udara, baik untuk 

mengangkat orang maupun barang. Untuk itu segala bentuk kegiatan ekonomi 

yang ada di masyarakat selalu melibatkan aspek pengangkutan. Di samping 

mengenai pengangkutan benda-benda tersebut yang diperlukan ditempat-

tempat tertentu dalam keadaan yang lengkap dan utuh serta tepat pada 

waktunya, tetapi juga mengenai pengangkutan orang-orang yang memberikan 

perantaraan pada pelaksanaan pengangkutan.1 

Pengangkutan adalah perpindahan tempat pada baik mengenai benda 

maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan 

meninggikan manfaat serta efisiensi. Perkembangan peradaban manusia, 

                                                 
1  Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, (Medan: USU Press, 

2006). hal.1 



 

khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia 

kedalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era 

sebelumnya. Perkembangan tersebut disamping membawa manfaat bagi 

pemakai jasa perhubungan berupa kemudahan dan kenyamanan juga 

menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain berupa kecelakaan lalu 

lintas maupun kecelakaan penumpang akibat alat pengangkatan umum yang 

mengalami musibah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.2 

Kejadian kecelakaan yang terjadi dalam pengangkutan yang ada di 

dalam negeri baik yang terjadi melalui pengangkutan darat, laut maupun udara 

belakangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menjadi 

kendala terhadap terjadinya kecelakaan tersebut. Kecelakaan yang terjadi 

dalam pengangkutan merupakan permasalahan yang komplek untuk ditangani 

oleh pemerintah. Untuk itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang 

serius dari berbagai pihak terkait. Masyarakat atau warga Negara tidak mampu 

memecahkan masalah ini, masyarakat atau warga negara hanya mampu 

melakukan upaya pencegahan dan upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan 

tersebut melalui asuransi. 

Dalam hal ini asuransi mempunyai peran yang cukup besar dalam 

rangka memberikan jaminan serta meminimalisir resiko yang mungkin terjadi 

akibat kecelakaan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat. Dalam rangka 

memberikan jaminan sosial kepada masyarakat pelaksanaan dari asuransi 

sosial kecelakaan penumpang yang dilakukan dengan pembentukan dana-dana 

                                                 
2  Sution Usman Adji,et.al.,Hukum Pengangkutan di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 

hal.1 



 

dari masyarakat yang pengumpulannya dengan mengadakan iuran-iuran wajib 

perlu dilakukan. Untuk memungut iuran wajib dari para penumpang untuk 

setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola alat pengangkutan umum 

yang bersangkutan dan biasanya di satukan dengan harga tiket, kemudian 

iuran wajib yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT Jasa 

Raharja. Dengan demikian penumpang mengetahui bahwa di dalam harga 

tiket telah termasuk iuran wajib, maka pada halaman depan tiket dicantumkan 

(dicap) perkataan “termasuk iuran wajib Jasa Raharja” atau cara lain untuk 

menunjukkan bahwa penumpang yang bersangkutan telah membayar iuran 

wajib untuk satu kali perjalanan itu. 

Dengan melihat fenomena kecelakaan yang terjadi di Indonesia, maka 

pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk meringankan 

beban yang diderita oleh para korban kecelakaan dengan memberikan 

santunan  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan.3 

Pengelolaan jaminan sosial oleh PT Jasa Raharja diterapkan sistem 

gotong royong yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup dan 

kepribadian bangsa Indonesia. Berpedoman kepada falsafah gotong royong 

                                                 
3  Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, (Jakarta: Djambatan, 1997), 
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tersebut, maka pemerintah Indonesia menjalanan program jaminan sosial 

melalui pola mekanisme asuransi sosial. 

Penerapan undang-undang dan peraturan pelaksananya dipercayakan 

oleh pemerintah Indinesia kepada PT Jasa Raharja, yang didirikan pada 

tanggal 28 Februari 1981, sebagai hasil pengalihan perusahaan yang semula 

dikenal sebagai perusahaan umum (perum) asuransi kerugian PT Jasa Raharja. 

Misi pokoknya adalah mengelola dana-dana yang dipungut dari penumpang 

(iuran) dan sumbangan dari para pemilik kendaraan dalam mewujudkan 

pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari 

kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang (korban lalu lintas jalan). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kesempatan ini penulis tertarik 

untuk mengangkat permasalahan yang terkait dengan masalah pengelolaan 

asuransi kecelakaan yang dilaksanakan PT Jasa Raharja Surakarta. Untuk itu 

dalam penelitian ini penulis memberikan judul penelitian: “TINJAUAN 

YURIDIS PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DI PT. 

JASA RAHARJA SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kecelakaan yang ada di PT. Jasa Raharja Surakarta? 



 

2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian 

asuransi kecelakaan diri dan bagaimana upaya para pihak untuk 

penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam 

penelitian ini, maka tujuan penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam 

asuransi kecelakaan yang ada di PT. Jasa Raharja Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

perjanjian asuransi kecelakaan diri dan upaya penyelesaiannya oleh para 

pihak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. ManfaatTeoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai 

informasi ilmiah) di kalangan akademis, tentang aspek-aspek hukum 

dalam pertanggungjawaban penanggung/perusahaan asuransi terhadap 

tertanggung terutama dalam asuransi kecelakaan diri. 

b. Dapat dipergunakan sebagai bahan untuk kegiatan penelitian-

penelitian berikutnya. 

 



 

2. Manfaat Praktis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun 

tidak langsung, dalam upaya pelaksanaan hukum asuransi di 

Indonesia. 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyelesaian secara hukum, apabila terjadi sengketa klaim, 

dalam rangka perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai jalan ke atau suatu cara atau jalan 

untuk mencapai sesuatu namun demikian menurut kebiasaan metode 

dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:4 

1. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

2. Cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. 

3. Prinsip dan praktek-praktek pengajaran bahasa. 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, 

                                                 
4  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1999). Hal.652. 



 

dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dianalisa dan konstruksi 

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.5 

Metode adalah suatu proses, prinsip-prinsip dari tata cara memecahkan 

suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun 

dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka 

penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendasarkan pada 

prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

melaksanakan penelitian.6 

Suatu penelitian yang dipandang sebagai metode ilmiah akan 

menimbulkan suatu konsekuensi, yakni kebenaran ilmiah yang dilakukan 

dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk yang harus dijalankan 

secara sistematis. Dengan demikian, metodologi merupakan bagian yang harus 

ada dalam suatu penelitan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dan 

cara menganalisisnya. Metodologi juga untuk melakukan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk selanjutnya mengusahakan 

pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari penelitian yang 

bersangkutan. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini adalah: 

1. Metode Pendekatan 

Metode masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu dengan 
                                                 
5  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta: PT. Rajawali Press, 1986, hal 1. 
6  Ibid, hal 6. 



 

melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga 

nondoctrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum 

yang berlaku di masyarakat.7 

Adapun faktor yuridisnya adalah norma hukum atau peraturan-

peraturan lain yang memuat ketentuan yang berkaitan erat hubungannya 

dengan perjanjian asuransi kecelakaan diri, yaitu : Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 

73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. 

Sedangkan yang merupakan faktor pendekatan empiris, yaitu 

dilakukan dengan mencari data di lapangan atau data primer yang 

digunakan untuk menjelaskan data sekunder yang telah ada, yaitu 

mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja Surakarta. 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara 

menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan.8 Dengan 

penelitian deskriptif analisis digambarkan peraturan perundang-undangan 

                                                 
7  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurmetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hal.51. 
8  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 1997, hal. 

122. 



 

yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek 

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat. 

Deskriptif yaitu melukiskan atau memberi gambaran mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis 

dan berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analisis mengandung makna 

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi 

makna dengan dikaitkan teori-teori hukum yang ada atau peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan 

menggunakan sifat-sifat dan hukum yang berkembang didalam masyarakat 

sehingga dapat diharapkan ditemukan sebab dari permasalahan itu. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, 

merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan fenomena 

yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang 

diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari 

kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan 

masalah yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan 



 

masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai, yang dilakukan dengan 

cara sistematis didasarkan pada tujuan research. Wawancara dilakukan 

dengan metode wawancara yang bebas terpimpin terhadap pimpinan 

dan staff klaim PT. Asuransi Jasa Raharja Surakarta. 

Wawancara yang dilakukan mempergunakan daftar pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya 

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada 

saat wawancara dilakukan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan. Diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan 

guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau 

tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang. Data sekunder atau 

studi kepustakaan didapat dari: 

1) Bahan hukum primer, yang mencangkup: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 

Perasuransian. 



 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. 

f) Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan usaha 

perasuransian. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

a) Kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. 

b) Hasil penelitian, makalah dan hasil pertemuan ilmiah yang 

berkaitan dengan perjanjian asuransi. 

c) Berita-berita dan artikel di media masa baik cetak maupun 

elektronik. 

d) Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan landasan 

teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli 

atau para pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh 

informasi baik dalam ketentuan-ketentuan formal atau data 

melalui laporan resmi, majalah, ilmiah, buku literatur, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan obyek yang akan menjadi 

pokok masalah. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 

memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang 

diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap 



 

penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisa data kualitatif interaktif. Dalam model 

interaktif ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara 

bersamaan dengan pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen 

tersebut akan berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila 

kesimpulan yang didapat dirasa kurang maka perlu adanya verifikasi dan 

penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan.9 

Menurut H .B Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah: 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara. 

b. Penyajian Data 

Adalah suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan penelitian yang dilakukan. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi 

Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal 

yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi 

yang memungkinkan arahan sebab akibat dan preposisi kesimpulan 

yang diverifikasi. 

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga dengan 

aktivitas yang dilakukan melalui siklus antara komponen-komponen akan 

                                                 
9  H.B. Sutopo,2000, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam 

Penelitian, Surakarta: UNS Press, hlm.8. 



 

diperoleh data yang mewakili sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

Sehingga apabila dianggap kurang, penulis dapat atau wajib kembali 

melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang diperlukan. 

Adapun skema kerja analisa interaktif dapat digambarkan sebagai 

berikut:10 

Gambar 1.1 

Skema Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan skema tersebut adalah sebagai berikut: 

Proses analisa interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data 

penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah 

data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha 

penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data 

dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data 

kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap pengumpulan data. Jadi 

                                                 
10 Ibid, hlm 96. 
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antara tahap satu dengan tahap yang lain harus terus berhubungan dengan 

membuat suatu siklus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

inti, dan bagian akhir skripsi. Adapun perincian adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Batas Permasalahan 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

B. Kerangka Berfikir 

BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB IV  :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


