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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pasti mempunyai risiko yang mungkin akan terjadi dalam 

perjalanan hidupnya, baik resiko datangnya dari unsur ketidaksengajaan maupun 

dari unsur kecerobohan darimanusia itu sendiri. Seseorang tidak ingin menderita  

dan selalu berusaha mencegahnya, ataupun menanggulangi resiko yang 

mungkinakan terjadi.Usaha menanggulangi resiko itu baru dirasakan sasarannya 

setelahtujuan penanggulangan risiko itu dilakukan melalui suatu ikatan khusus 

yang diadakan untuk penanggulangan resiko itu, yaitu perjanjian pertanggungan 

atau dalampraktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai 

dengan kata Asuransi.
1
Pengertian Pertanggungan pada umumnya diatur dalam 

KUHPerdata Pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut: “Pertanggungan adalah 

perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana 

penanggung mengikatkan diri untukmengganti kerugian dan atau membayar 

sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, 

kepada penutup asuransiatau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya 

evenemen,sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang 
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premi.”
2
 

Perusahaan  asuransi  merupakan  lembaga  keuangan  non  bank  yang 

mempunyai  peranan  yang  tidak  jauh  berbeda  dari  bank,  yaitu  bergerak  

dalam bidang  layanan  jasa  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dalam  

mengatasi  risiko yang  terjadi  di  masa  yang  akan  datang. Perkembangan  

perusahaan  asuransi  di Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  cukup  

pesat  setelah  pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an dan 

diperkuat dengan keluarnya UU No.  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  

Perasuransian.  Dengan  adanya  deregulasi tersebut,  pemerintah  memberikan  

kemudahan  dalam  hal  perijinan,  sehingga mendorong  tumbuhnya  

perusahaan-perusahaan  baru,  dan  pada  gilirannya  akan meningkatkan hasil 

produksi nasional. 

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian 

masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh 

perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana 

finansial dalam dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam mengahadapi 

risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta 

benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya 

menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan 

usahanya. 
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Adanya perjanjian pertanggungan ini orang dapat menanggulangi risiko 

yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan,barang/hartanya. Peralihan risiko ini 

tidak terjadi begitu saja tanpa adanyakewajiban apa-apa dari pihak yang 

mengalihkan. Hal ini harusdiperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari 

peralihan risiko inimaka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi 

adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban 

bagitertanggung dan menjadi hak dari penanggung.
3
 

Pada umumnya dilihat dari sudut asuransi, setiap peristiwa yang tidak 

sengaja, yang dapat membawa kerugian pada kekayaan kita, adalah bahaya atau 

risiko. Risiko,seperti biasa dalam bahasa sehari-hari, adalah kemungkinan akan 

rugi.
4
Bahaya atau risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang 

merugikan dan tidak tentu, suatu keadaan terancam oleh peristiwa yang 

demikian.  

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain 

pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko 

yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri 

yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua, asuransi merupakan sarana 

pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat dana pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk 
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mengatasi risiko – risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. 

Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan 

metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan 

kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun 

risiko yang dihadapi oleh perusahaan.
5
 

Produk  asuransi  merupakan  salah  satu  bentuk  produk  yang  

memberikan banyak  kegunaan  baik  itu  untuk  kelangsungan  hidup  secara  

perseorangan, masyarakat  maupun  perusahaan.  Produk  asuransi  diharapkan  

dapat  menampung sekian banyak resiko yang ditemui dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Kemungkinan kerugian ini adalah obyek dari 

perjanjian.
6
Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan 

resiko,mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar 

menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani 

kewajiban kepada tertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting 

dibutuhkan untuk jalannya perusahaan pertanggungan yang sehat. Adanya premi 

merupakan syarat mutlak bagi penanggung sebagaiperusahaan pertanggungan. 

Yang menetapkan jumlah premi  adalah penanggung berdasarkan perhitungan 

kemungkinan dan statistik.  
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Suatu pertanggungan yang tujuannya adalah semata-mata untuk 

mengganti kerugian, maka nilai dari benda yangdipertanggungkan itu adalah 

penting untuk diketahui. Di dalam keadaan di mana terjadi kehilangan 

seluruhnya, maka nilai itulah yang harus diganti dan kalau terjadi keadaan yang 

menimbulkan kerugian maka jumlahkerugian itu haruslah diperhitungkan 

menurut nilai itu.
7
Dengan adanya peranan asuransi itu, maka nampak pula 

manfaatnya bagi kelancaran dan kelanjutan usaha pembangunan ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat, manfaatnya adalah sebagaiberikut
8
: 

1. Asuransi itu memberikan rasa terjamin  atau terlindungi dalammenjalankan 

usaha; 

2. Asuransi menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan; 

3. Asuransi cenderung kearah perkiraan atau penilaian biaya yang layak; 

4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan daripemberi suatu 

kredit; 

5. Asuransi ikut serta mengurangi kerugian;  

6. asuransi itu menguntungkan masyarakat umum.   

Secara khusus, tujuan dari asuransi jiwa adalah untuk mengganti 

kerugian finansial dari individu, keluarga dan perusahaan yang timbul pada 

waktu sumber daya manusia sakit, cacat atau meninggal. Ini adalah sesuatu yang 
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sangat penting dan  merupakan  tanggung  jawab  mulia dalam  masyarakat.  

Sayangnya  meskipun kesadaran akan nilai asuransi itu ada dan nyata, namun 

konsumen biasanya tidak berinisiatif  membeli  asuransi  yang  secukupnya  

untuk  memenuhi  kebutuhan. Masyarakat  beranggapan  pembelian  polis  

asuransi  memerlukan  prosedur  yang rumit serta dalam penyelesaianya pun 

memerlukan prosedur yang tidak mudah. 

Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari 

sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena 

kematian sebelum waktunya dari anggota - anggota kelompok tersebut. Pada 

asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian 

(death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau 

suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama 

terletak pada “unsur waktu (time), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan 

seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya 

diadakan pertanggungan jiwa. 

Hal itu menyebabkan perkembangan asuransi jiwa dengan bentuk unit 

link atau  link  Assurance.  Awal  perkembangan  produk  link  assurance  dipicu  

oleh boomingnya  reksadana  di  pasar modal,produk  asuransi  jiwa  unit  link  

dirancang dengan  mengaitkan (linked)  produk  asuransi  jiwa  dengan  instrumen  

investasi. Tujuannya  sebagai  produk  alternatif  yang  memberikan  keleluasaan  

bagi  para pemegang  polis  untuk  mengakses  secara  langsung  investasinya.  

Sebenarnya produk seperti ini sudah diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, 



 7 

sedangkan di Amerika  serikat  mulai  dipasarkan tahun  1970-an.  Dan  kemudian  

berkembang di berbagai negara di dunia seperti Jepang, Hongkong, Taiwan, 

China, Malaysia, Singapura dan negara lainnya.  

Asuransijiwa unit link ini sangat digemari oleh perusahaan asuransi dan 

para pemegang polis (saat ini), terlihat dari pertumbuhan industri asuransi jiwa di 

tanah air jenis unit linked merupakan kontributor premi yang terbesar bagi banyak 

perusahaan asuransi jiwa. Ini adalah situasi yang kondusif bagi perusahaan 

asuransi karena dengan produk ini secara jangka panjang akan lebih mempercepat 

pertumbuhan rasio RBC (risk base capital) yang merupakan rasio resiko 

berbanding modal dengan minimum angka yang disyaratkan oleh pemerintah 

melalui Ditjen perasuransian adalah sebesar 125%. Perusahaan asuransi yang 

banyak menjual produk unit linked dapat dipastikan akan memiliki RBC yang 

tinggi karena perusahaan asuransi tidak menjaminan nilai tunai maupun nilai 

investasi yang diinvestasikan oleh nasabah, seluruh resiko kinerja dana investasi 

menjadi tanggungan nasabah itu sendiri. 

Produk ini memang sangat praktis karena memudahkan nasabah dan 

calon nasabah. Pada produk jenis ini nasabah tidak perlu repot untuk mengunjungi 

dua perusahaan yakni perusahaan asuransi dan perusahaan pengelola investasi 

reksadana yakni manajer investasi, karena dengan produk ini proteksi dan 

investasi sudah dikemas menjadi satu kesatuan.  

Di negara kita pun kini juga banyak bermunculan produk  link  assurance  

dan  bisa  dikatakan  berkembang  pesat. Hal  itu  terbukti dengan  meningkatnya  
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penerimaan  premi  asuransi  jiwa  unit  link  dari  tahun  ke tahun.  Pada  tahun  

2000  sebesar  7,4  %  dari  total  penerimaan  premi  adalah  premi asuransi  unit  

link.  Sedangkan  investasi  yang  dipilih  sebesar  38%  dari  total investasi dalam  

reksadana
9
.Sehingga  asuransi  jiwa  unit  link  dapat  dikatakan sebagai produk 

inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan 

manfaat ganda, sebagai proteksi sekaligus investasi.  

Akan tetapi   terjadi pro dan kontra terhadap produk asuransi unit linked, 

sebagaimana  sempat  dilontarkan  oleh  Yayasan  Lembaga  Konsumen Asuransi 

Indonesia (YLKAI) dimana dianggap bahwa produk unit link ini telah melanggar 

Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian, namun 

prospek  asuransi  unit linked di  Indonesia  menunjukkan trend yang  cukup  

baik
10

. 

Pro  dan  kontra  yang  terjadi  karena  produk  Link  Assurance  baru  

masuk  ke Indonesia dan pada saat itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian  belum  mengaturnya.  Mungkin  yang  menjadi  

kendala  adalah mengenani  pelaksanaan  asuransi  jiwa  unit  link  tersebut  

sehingga  terjadi  pro kontra. Sehingga  Menteri  Keuangan  mengeluarkan  

kebijakan  bahwa  setiap Perusahaan  Asuransi  Jiwa  wajib  membentuk  subdana  

untuk  setiap  strategi investasi.  Dalam  menjalankan  investasinya,  tentu  tidak  
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bisa  sembarangan.   

Jenis aset  yang  dapat  dipilih  untuk  membentuk  subdana  wajib  

memenuhi  ketentuan Pasal  21  ayat  (2)  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  

424/KMK.06/2003 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  

Keuangan  Nomor 135/PMK.05/2005
11

.Dengan  munculnya  Surat  Keputusan  

Menteri  Keuangan tersebut,  kini  perusahaan  asuransi  di  Indonesia  semakin  

banyak  mengeluarkan produk  yang  berbasis  link  Assurance.  Hal  tersebut  

terbukti  dengan  adanya  data bahwa pada tahun 1998 hanya ada 2(dua) 

perusahaan asuransi yang meluncurkan produk unit – link yaitu Prudential Life 

Assurance dan Manulife Financial. Lima Tahun kemudian, perusahaan asuransi 

yang menjual produk unit – link meningkat menjadi 16 perusahaan dengan jumlah 

produk sebanyak 53 buah 

Substansipolistundukpadaketentuan-ketentuantentangpertanggungan 

(asuransi) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

dalam hal ini Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD.Dengan terbitnya polis 

itu berarti serta merta konsumen tunduk pada ketentuan/syarat-syarat umum polis 

yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Seharusnya ketentuan yang 

tertuang, baik dalam polis maupun syarat-syarat umum polis dibuat secara 

berimbang dan tidak merugikan konsumen peserta asuransi dan perusahaan 

asuransi. Terutama dalam penetapan besarnya premi tidak boleh merugikan 

peserta asuransi. Demikian pula semakin muda usia peserta asuransi maka 

                                                           
11
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semakin kecil premi yang harus dibayarkan.  

Bilabesarnya premi yang ditawarkan sangat mempengaruhi pengeluaran 

pesertaasuransi dalam sebulan atau setahun, lebih baik konsumen menunda dulu 

kebutuhan berasuransi. Dalam hal pembayaran premi menunggak, maka 

perlindungan tak lagi dijamin. Bila tak diminta atas desakan konsumen 

pesertaasuransi, sebagian perusahaan asuransi kurang memberikan informasi 

yangdetail dan sejelas-jelasnya tentang sistem perhitungan besarnya premi 

yangharus dibayarkan, nilai tunai selama masa pertanggungan, serta syarat-syarat 

umum polis.  

Perjanjian pertanggungan jiwa berakhir karena beberapa hal, antara lain 

karena terjadinya evenemen atau peristiwa yang tidak pasti kapanmeninggalnya 

tertanggung, jangka waktunya berakhir atau dapat juga apabilasebelum jangka 

waktu berakhir dan asuransi gugur.
12

 Ada kalanya perjanjianpertanggungan jiwa 

berhenti sebelum jangka waktu yang diperjanjikanberakhir, yaitu apabila: 

1. Atas kemauan pihak pemegang polis ataupengambil asuransi atau tertanggung.  

2. Diberhentikannya oleh pihak penanggung karena pemegang polis atau 

pengambil asuransi atau tertanggung tidak memenuhi 

kewajibannyasebagaimana mestinya. 

3. Perjanjian Asuransi jiwa terhenti karena keadaan terpaksa 
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mutlak(forcemajure).
13

 

Namun tidak setiap kerugian (loss) akibatnya dari peristiwa itu 

mendapat ganti kerugian (compensation). Harus dilihat terlebih dahulu 

apakahperistiwa yang telah terjadi adalah peristiwa yang ditanggung 

olehpenanggung dan disebutkan dalam polis.Namun karena evenemen dalam 

asuransi jiwa hanya satu, yaitu ketidakpastian meninggalnya seseorang, maka 

tidak perlu dicantumkan dalam polis.
14

 Untuk itu apabila terjadi evenemen,maka 

tertanggung berhak atas uang santunan dari penanggung. 

Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak 

terjadi evenemen maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak 

memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnyatelah 

ditetapkan berdasarkan perjanjian.
15

 Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung 

kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim.Dalam mengadakan 

perjanjian apapun, walaupun sudah diupayakan agar semua kata-kata dan 

perumusan dalam perjanjian itu dituliskan secara ringkas, sederhanadan tegas 

namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan masalah.
16

 

Disamping itu, terdapat keharusan menyelesaikan klaim asuransi jiwa 
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11 Sri Redjeki Hartono, Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia, (Semarang:IKIP 

Semarang Press,1985), hal 177 

 
14

Ibid, hal 174-175  

15
Loc.cit 
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Agus Prawoto,Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi, (Yogyakarta:BPFE 

Yogyakarta, 1995), hal 133 
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dengansebaik-baiknya. Alasan yang dicari-cari untuk menolak klaim 

asuransikonsumen seharusnya dihindarkan. Dalam praktek perasuransian, 

terdapat fenomena untuk mempersulitpengajuan klaim manfaat asuransi jiwa. 

Bila ini sering terjadi, masyarakatkonsumen akan semakin jauh dari asuransi 

jiwa.  

Seperti  dalam hal pemegangpolis asuransi jiwa yang belum waktunya 

mengajukan klaim asuransi setelah masa pertanggungan berakhir, dalam praktek 

disebut pula klaim habis kontrak,diminta untuk memperbaharui polis asuransinya 

dengan alasan petugas penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransi 

pemegang polis kepadaperusahaan. Padahalpemegangpolissudahmembayar 

preminya.Pembaharuan polis itu membawa akibat jumlah premi yang harus 

dibayarkan meningkat.Konsekuensinya pengeluaran pemegang polis asuransi 

jiwa yang bersangkutan akan bertambah perbulan atau pertahunnya, dan ia akan 

berada pada posisi yang sangat dirugikan.  

Sebab kelalaian petugas premi (agenasuransi) dalam bentuk tidak 

disetorkannya premi kepada perusahaan asuransidibebankan kepada pemegang 

polis asuransi jiwa yang bersangkutan, berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 

1992 tentang Usaha Perasuransian, petugas penagih premi baik secara 

perorangan ataupun badan hukum, sepanjang petugas tersebut telah diberi kuasa 

untuk itu, segala tindakannya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.  

Petugas penagih premi memberikan bukti pembayaran premi 

asuransiyang sah bersamaan atau pada saat konsumen menyerahkan pembayaran 
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uangpremi. Ini membuktikan bahwa perusahaan asuransi tidak dibenarkan 

mengelak dari tanggung jawabnya. Berdasarkan atas penelitian penulis 

bahwaseringkali timbul hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan penyelesaian 

klaim asuransi, beberapa  contoh kasusnya yaitu lambannya penanganan 

berkenaan dengan cairnya uang tuntutan ganti kerugian yang seharusnya menjadi 

hak tertanggung disebabkan karena lambannya proses persetujuandari Kantor 

Pusat Perusahaan Asuransi; pembaharuan polis asuransi denganalasan agen 

petugas penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransipemegang polis 

kepada perusahaan; kelalaian agen petugas asuransi dalam bentuk tidak 

disetorkannya premi kepada perusahaan asuransi sehinggadibebankan kepada 

pemegang polis;  hambatan penyelesaian klaim asuransikarena disebabkan tidak 

lengkapnya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. 

Pada saat pengajuan klaim sehingga hal ini dapat memperlambat proses 

pelaksanaan klaim asuransi jiwa. Maka perusahaan asuransi jiwa yang 

bersangkutan perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna mengatasihambatan-

hambatan tersebut agar pelaksanaan penyelesaian klaim asuransijiwa  dapat 

berjalan dengan baik. 

Dengan melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian karena penulis melihat adanya beberapa masalah yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi di PT. Prudential Life 

Assurance Unit Link Surakarta. 
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B. PerumusanMasalah 

Asuransi  PT. Prudential Unit Link (Prulink)  merupakan suatu asuransi 

Prudential Life Assurance dalam memelihara kesehatan, keselamatan kerja, dan 

jaminan hari tua yang ditujukan kepada suatu seseorang atau nasabah yang 

menginginkan jaminan/asuransi yang diberikan oleh Prudential. Penerima 

pensiundan keluarganya. Sehingga apabila ada peserta yang menderita sakit dapat 

berobat ke rumah sakit atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Prudential, dan biaya 

berobat itu ditanggung oleh PT. Prudential Life Assurance. Sistempembayaran di 

sini bermaksud menghilangkan/mengurangi hambatan ekonomi, sehingga sarana 

pelayanan kesehatan yang ada dapatdigunakan oleh peserta asuransi kesehatan 

berdasarkan kebutuhan yang wajar dan tidak didasarkan pada kemampuan 

membayar. 

Maka rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk evinement yang dapat menimbulkan hak bagi 

tertanggung yang terlibat dalam prudential unit linkuntuk mengajukan klaim 

Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengajukan 

klaim dalam prudential unit link Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta? 

 

C. TujuanPenelitian 

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 



 15 

1. Untuk mendsekripsikan bentuk-bentuk evenement yang dapat menimbulkan 

hak bagi tertanggung yang terlibat dalam prudential unit link untuk 

mengajukan klaim Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta. 

2. Untuk mendsekripsikan perlindungan hukum terhadap tertanggung yang 

mengajukan klaim dalam prudential unit link Di PT Prudentail Life Assurance 

Surakarta 

 

D. ManfaatPenelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bentuk-bentuk evenement yang dapat menimbulkan hak bagi 

tertanggung yang terlibat dalam prudential unit link untuk mengajukan klaim 

Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta Manfaat Praktis   

2. Mengetahuiperlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengajukan 

klaim dalam prudential unit link Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta 

 

E. MetodePenelitian 

Metode Penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna 

mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh 

dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan.Penelitian merupakan suatu sarana pokok 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, 

oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 
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sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan 

analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
17 

Penelitian adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggrisresearchyang 

terdiri dari re artinya ulang dan search artinya mencari. Jadi researchatau 

penelitian adalah kegiatan mencari ulang, mengungkapkan kembaligejala ataupun 

kenyataan yang sudah ada untuk direkontruksi dan diberiarti guna memperoleh 

kebenaran yang dimasalahkan.
18 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untukmempelajari 

gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pengkajian 

yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang 

bersangkutan.
19 

Peranan metodologi dalam suatu penelitian yaitu :
20 

1. Menambah kemungkinan para ilmuwan untuk mengadakan atau 

melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap; 

2. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum 

                                                           
17

Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, halaman 3. 

18
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,Halaman.7. 
19

Soerjono Sokanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukumxxvii, UI-Press, Jakarta, 

halaman67. 
20

19 Soerjono Sokanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukumxxvii , UI-Press, Jakarta, 

halaman 67. 
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diketahui;  

3. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian yang 

interdisipliner; 

4. mengintregrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.  

Metode Penelitian merupakan sebuah pengetahuan ketrampilanartinya 

sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan 

memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan 

pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagiyang bersangkutan untuk 

mempergunakan dan menerapkannya dalamsuatu kegiatan pendidikan.Karena 

penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembanganilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka metode yang diterapkan harussesuai dengan ilmu pengetahuan 

yang menjadi induknya. Sebagai suatu kegiatan ilmiah penelitian memiliki 

karakteristik kerja ilmiah yaitu:
21

 

1. Bertujuan;  

2. Sistematik;  

3. Terkendali;  

4. Obyektif; 

5. Tahan Uji.  

Penelitian dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pengabdian pada 

masyarakat, dalam artian pengamatan ilmu untuk kepentingan masyarakat sesuai 

dengan prinsip-prinsip “ilmu alamiah danamal ilmiah”. 

                                                           
21

Saifudin Azwar, 1998, Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 2. 
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Hasil penelitian pada akhirnya adalah untuk kemaslahatan 

masyarakatbanyak danuntuk melaksanakankegiatan pengabdian 

kepadamasyarakat sebaik-baiknya.
22

Dalam penelitian ini penulis memakai 

metode penelitian yang telah ada yang menulis sesuaikan dengan obyek yang ada 

yang sedang penulisteliti. Sehingga hasil yang diperoleh adalah benar-benar 

menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang 

digunakan sebagaiberikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, 

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 

oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu 

lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di 

masyarakat.  Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” 

pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang 

diteliti 

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis 

memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi  peraturan 

perundang-undangan dan penemuan hukum in-concreto.    

                                                           
22

Soejono dan Abdurrahman, 2005, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan 

Penerapanxxviii, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 66.  
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Prudentian Life Anssurance Unit Link 

Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, yang 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : pertama, karena 

didaerah ini merupakan kota besar yang masyarakatnya banyak sebagai 

nasabah asuransi Kedua, banyaknya nasabah yang belum mengetahui tentang 

peraturan perundang-undangan asuransi Ketiga, banyaknya permasalahan 

dalam pengurusan klaimasuransi Keempat, banyaknya masyarakat yang sering 

dirugikan sebagai nasabah asuransi.  

3. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek 

yang diteliti, yaitu mengenai bagaimanakah bentuk-bentuk evinement yang 

dapat menimbulkan hak bagi tertanggung yang terlibat dalam prudential unit 

link untuk mengajukan klaim Di PT. Prudentail Life Assurance Surakarta dan 

perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengajukan klaim dalam 

prudential unit link Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta. 

4. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sember yang berbeda, yaitu :  

a. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :  
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1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan (hukum positif Indonesia), buku-buku literatur, dokumen-

dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait  

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang 

dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang 

terkait denga fokus permasalahannya 

b. Data Primer 

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti., yang dimaksudkan 

untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada. 

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder 

yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.  Adapun instrumen 

pengumpulan yang digunakan berupa formdokumentasi, yaitu suatu alat 

pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang 

dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian 

dilakukan. 
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b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, 

dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.  

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah 

diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan ) norma-norma hukum, doktrin-

doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian.  Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum 

Murini dari Hans Kelsen.  . 

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang 

berupa pendikusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang 

terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah 

diiventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-

nya 
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F. SistematikaPenulisan 

Dalam usaha untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi 

tesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah 

maka tesis harus disusun secara sistematis dan berurutan. Sistematika yang 

diterapkan dalam penulisan tesis sebagaiberikut: 

BAB I. PENDAHULUAN  

A. Latar belakang  

B. Perumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran/ Kerangka Teoretik 

F. Metode Penelitian  

G. Sistematika Penulisan 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Asuransi pada umumnya  

1. Pengertian Asuransi 

2. Fungsi Asuransi 

3. Jenis-jenis Asuransi 

4. Pengaturan Asuransi 

5. Perjanjian Asuransi 

6. Polis sebagai Pejanjian Asuransi 

7. Premi Asuransi 
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8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi 

9. Dasar-dasarHukumAsuransiJiwa 

B. TinjauanUmum Asuransi Jiwa 

1. PengertiandariAsuransiJiwa 

2. Dasar hokum asuransijiwa 

3. Pembedaanjenisasuransijiwa 

4. Syaratsahnyaperjanjianasuransijiwa 

5. Berakhirnyaperjanjianasuransijiwa 

C. Asuransi Unit Link 

1. PengertianAsuransi Unit Link 

2. HubunganAntaraAsuransiJiwadenganAsuransi Unit Link 

a. Asuransijiwa unit link 

b. Kemudahanasuransijiwa unit link 

c. Polis asuransijiwa unit link 

3. Produk Unit Link 

a. PRUlink assurance account plus 

b. PRUlink investor account 

c. PRUlink syariah assurance account 

d. PRUlink syariah investor account  

e. PRUlink fixed pay 

f. PRUhospital care 

g. PRUaccident plus 
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h. PRUprotector plan 

i. PRUuniversal life 

j. PRUlife cover 

k. PRUlink Rupiah Managed Fund 

l. PRUlinkRupiah Managed Fundplus 

m. PRUlink USD Fixed Income Fund 

n. PRUlink Rupiah Equity Fund 

o. PRUlink Rupiah Fixed Income Fund 

p. PRUlink Rupiah Cash Fund 

q. PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund 

r. PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund 

s. PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund 

D.  TinjauanUmumEvenement 

1. Pengertianevenementasuransijiwa 

2. Syarat-syaratevenementasuransijiwa 

3. Jenis-jenisevenementasuransijiwa 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Untuk mendsekripsikan bentuk-bentuk evinement yang dapat 

menimbulkan hak bagi tertanggung yang terlibat dalam prudential 

unit link untuk mengajukan klaim Di PT Prudentail Life Assurance 

Surakarta. 

B. Untuk mendsekripsikan perlindungan hukum terhadap tertanggung 
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yang mengajukan klaim dalam prudential unit link Di PT Prudentail 

Life Assurance Surakarta 

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

B. Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  


