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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas resiko-resiko yang 

mungkin dihadapi itu tidak selalu sama, tergantung pada perkembangan yang 

terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Pada kenyataannya, 

asuransi sosial sebenarnya masih merupakan suatu kenyataan yang relatif 

muda. Mula pertumbuhan dan perkembangannyapun berlandaskan atas 

kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan sosial.1 Keadaan ekonomi yang 

buruk, maka masyarakat merasa adanya suatu kebutuhan jaminan sosial yang 

lebih besar dan lebih terjamin. Selanjutnya di berbagai negara atas dasar 

memberikan jaminan sosial itulah, mulai pada dikembangkan pola asusansi 

sosial, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

luas, terhadap semua kemungkinan kerugian yang diderita di luar kemampuan 

orang-orang pribadi. 

Di Indonesia, asuransi sosial merupakan salah satu bagian dari 

asuransi pada umumnya, yang relatif masih baru, lebih baru dari jenis 

asuransi yang lain. Asuransi sosial disebut “baru” baik asuransi sosial sebagai 

obyek ilmu pengetahuan, sebagai kelembagaan sendiri, asuransi sosial itu 

memang relatif lebih baru apabila dibandingkan dengan jenis asuransi sosial 

lain pada umumnya. Ini dapat dimengerti, karena timbulnya suatu gagasan 
                                                      
1 Sri Redjeki Hartono, Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesia, Semarang: Penerbit IKIP 

Semarang  Press, 1985 hal 24 
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terciptanya asuransi sosial memang tidak sama dengan latar belakang yang 

berbeda dengan asuransi lain pada umumnya.2 Oleh karena asuransi sosial 

menitikberatkan pada suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan akan jaminan 

sosial atau social security dalam masyarakat, maka tepatlah apabila asuransi 

jenis ini disebut sebagai asuransi sosial, meskipun ada sementara sarjana yang 

mempergunakan istilah asuransi wajib. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa 

tujuan asuransi sosial itu memang berkaitan dengan perlindungan terhadap 

jaminan sosial terhadap masyarakat. Pengenalan asuransi sosial di Indonesia 

saat sesuai dengan usaha-usaha pemerintah untuk mewujudkan program 

kesejahteraan sosial, dalam rangka lebih menjamin akan adanya kesejahteraan 

masyarakat luas. Sebagai contoh dapat kiranya dipakai sebagai titik tolak 

yaitu penjelasan resmi dari Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana 

kecelakaan lalu lintas jalan, dimana dijelaskan dengan tegas bahwa 

pertimbangan pemerintah di dalam membuat undang-undang ini ialah bertitik 

tolak pada “Social Security” atau jaminan sosial. Pemerintah mengadakan 

pertanggungan yang diatur oleh undang-undang ini, bertujuan memikul secara 

gotong-royong resiko-resiko dari teknik modern alat-alat pengangkutan yang 

menimpa masyarakat. 

Di samping sejarah dan latar belakang yang berbeda antara asuransi 

pada umumnya dengan asuransi sosial, maka terdapat perbedaan yang asasi 

antara keduanya ialah mengenai dasar terjadinya/terbentuknya asuransi sosial 

dengan asuransi pada umumnya. 

                                                      
2 Ibid. hal 26 
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Asuransi pada umumnya, terjadi didasari atas adanya kata sepakat dan 

perjanjian antara tertanggung dan penanggung3 karena adanya kata sepakat 

antara kedua pihak. Perjanjian tersebut memang dikehendaki oleh para pihak 

yang bersangkutan. Para pihakpun  terdiri dari subyek hukum pribadi atau 

hukum perdata. Peranan kehendak para pihak dalam menentukan terjadinya 

perjanjian serta atas dasar sukarela itulah merupakan faktor utama guna 

terjadinya perjanjian tersebut. Tidak ada unsur lain di luar kehendak para 

pihak. Asuransi sosial terjadi antara “tertanggung” dan “penanggung” itu 

tidak di dasari atas adanya kata sepakat ; tidak pula atas dasar sukarela, tetapi 

atas dasar adanya suatu ketentuan dan peraturan atau undang-undang yang 

mengharuskan terjadinya suatu ikatan hubungan hukum antara “tertanggung 

dan penanggung”. Undang-undang tersebut dapat menentukan bahwa sesuatu 

perbuatan itu berlaku bagi seluruh warga negara atau sebagian dari warga 

negara. Anggota masyarakat (sebagai tertanggung) menutupi perjanjian 

dengan penanggung (yang biasanya adalah suatu badan/organisasi yang 

diatur/ada hubungannya dengan pemerintah). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam asuransi sosial di samping unsur-unsur yang harus 

dipenuhi dalam hukum asuransi pada umumnya, maka harus dipenuhinya 

suatu unsur lagi ialah adanya unsur “wajib”. 

Unsur asuransi sosial:4

a. Penanggung (biasanya suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah) 

                                                      
3 Subekti, Pasal 1320 Tentang Syarat Sahnya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Jakarta: Pradnya Paramita, 2002 hal 339  
4 . Sri Redjeki Hartono, Op Cit Hal 26 
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b. Tertanggung (biasanya masyarakat luas anggota/golongan masyarakat 

tertentu) 

c. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu) 

d. Wajib ( berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain) 

Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi 

di bawah wewenang dan pengawasan negara. Jadi dalam hal ini negara 

berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola 

dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu 

di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosual ialah untuk 

kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang 

dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi 

sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan 

sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu yang menjadi atau berposisi 

sebagai tertanggung tentu saja masyarakat luas atau anggota golongan 

masyarakat luas. 

Ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dengan tegas sudah 

diatur dan meliputi suatu kerugian-kerugian yang sudah ditentukan pula sejak 

semula, sebagaimana ketentuan yang sudah dimuat dalam peraturan atau 

undang-undang yang bersangkutan. Jadi dasar terbentuknya asuransi sosial itu 

bukan semata-mata atas dasar adanya kata sepakat, tetapi karena adanya suatu 

peraturan tertentu. Biasanya peraturan tersebut sifatnya mewajibkan atau 
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mengharuskan itu dengan jelas dan akan nampak pada setiap peraturan atau 

undang-undang yang bersangkutan. 

Dapat disimpulkan bahwa asuransi sosial tidak lain merupakan suatu 

perwujudan suatu penyelenggaraan jaminan sosial (Social Security). Artinya 

bahwa asuransi sosial itu benar-benar bermaksud untuk memberikan suatu 

jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian di luar 

kemampuan anggota masyarakat sendiri, karena kemungkinan kerugian itu 

disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak biasa 

ditanggulangi sendiri, maka wajiblah segera ambil alih. Pengambilan alihan 

itu tentu saja untuk pemberian jaminan sosial kepada anggota masyarakat.5

Berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis memilih judul: 

”PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN DALAM KECELAKAAN 

LALU LINTAS PADA PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) 

CABANG  PEKALONGAN”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari ketidakjelasan pada penulisan dan untuk 

menghindari penyimpangan pembahasan pada pokok permasalahan, maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada pelaksanaan 

pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Asuransi 

Jasa Raharja (Persero) Cabang Pekalongan. 
                                                      
5 Sri Redjeki Hartono, Op Cit, hal 32 



6 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan alasan pemilihan judul dan latar belakang masalah, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini 

adalah 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian santunan bagi korban kecelakaan 

lalu lintas ?  

3. Hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pemberian santunan bagi 

korban dan bagaimana cara penyelesaiannya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian agar terarah serta mengenai sasarannya, maka harus 

mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui gambaran secara nyata tentang perlindungan hukum 

bagi korban kecelakaan lalu lintas. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan bagi korban 

kecelakaan lalu lintas. 

c. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang menghambat 

pemberian dana santunan dan cara penyelesaiannya. 
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2. Tujuan Subyektif  

a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum baik secara 

teori maupun praktek khususnya di bidang keperdataan. 

b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 

hukum guna memenuhi syarat untuk memperolah gelar kesarjanaan di 

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

b. Untuk mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan oleh 

almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada. 

c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak mengenai masalah 

pemberian santunan pada kecelakaan lalu lintas jalan. 

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta memberikan 

sumbangan pemikiran mengenai cara pemecahannya. 
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F. Metodologi Penelitian. 

Penelitian adalah sebagai usaha untuk mengemukakan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan 

metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai 

dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya 

ilmiah. Adapun ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam 

menggali kebenaran pengetahuan disebut metodologi penelitian.6

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejalahukum tertentu, dengan jalan mengalisanya.7

Penelitian akan disebut ilmiah serta dipercaya kebenarannya apabila 

disusun dengan metode yang tepat. Seorang ahli berpendapat bahwa suatu 

tulisan atau karangan atau penelitian disebut ilmiah apabila pokok-pokok 

pikiran yang dikemukakan, disimpulkan melalui prosedur yang sistematis 

dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan oleh karena dilakukan 

dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai test atau pengujian.8

Dalam suatu penelitian, masalah metodologi adalah masalah penting 

dalam menunjang kearah penyelesaian dari masalah yang akan dikaji 

                                                      
6 Sutrisno, Hadi, metodologi research, I.cet XVII, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, hal 12 
7 Khudzaifah, Dimyati, dan Kelik, Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal 3 
8 Winarno, Surachmad,  pengantar penelitian ilmiah, Bandung : Tarsito, 1996, hal 40 
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sehingga akan mendapatkan hasil yang bersifat ilmiah. Metodologi penelitian 

yang disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,9 serta 

berusaha mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya dengan 

menggambarkan setiap aspek-aspeknya sebagaimana adanya. Kegiatan 

tersebut dilakukan dengan menghimpun data atau fakta ( Fact Finding ) 

yang berhubungan dengan masalah tanpa memberikan interprestasi.10

Pada penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini, ada sifat-

sifat tertentu yang merupakan ciri, yaitu bahwa pada metode ini : 

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. 

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa (karenanya metode ini sering disebut dengan metode 

analitik).11 

Keuntungan dari metode deskriptif ini adalah penulis akan dapat 

menganalisa permasalahan yang sebenarnya sehingga dapat memecahkan 

permasalahan yang ada tersebut. 

 

                                                      
9 Soejono. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI press, 1986, hal 10 
10 Soenaryo, Metodologi Riset, Surakarta: UNS Press, 1990, hal 26 
11 Winarno, Surachmad, pengantar penelitian ilmiah, Bandung : Tarsito, 1995, hal 40 



10 

 

2. Metode Pendekatan 

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang 

memakai peraturan hukum positif Indonesia yang dijadikan dasar bagi 

tindakan-tindakan tertentu, atau sebagai pedoman utama dalam perbuatan 

hukum oleh pelaku hukum dalam masyarakat. Sementara ini pendekatan 

sosiologis merupakan cara untuk menemukan kebenaran yang menjadi 

dasar pengetahuan yang diperoleh melalui cara berfikir nasional dari 

gejala-gejala sosial yang muncul di masyarakat. Dengan ini kebenaran 

akan benar-benar ditentukan dengan memberikan tafsiran.12

3. Lokasi Penelitian 

Penulisan hukum yang penulis lakukan ini dilakukan di PT. 

Asuransi Jasa Raharja (Persero) Cabang Pekalongan di Kabupaten 

Pekalongan. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh 

secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data 

primer berupa hasil wawancara. 

 
                                                      
12 Ronny Hinintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998 hal 

12 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung 

diperoleh dari lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

5. Sumber Data. 

a. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari lokasi 

penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dalam 

hal ini pihak managemen PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Cabang 

Pekalongan dan para korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. 

b. Sumber Data Sekunder. 

Yaitu data secara tidak langsung dapat memberikan keterangan 

yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa buku-buku, 

artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, makalah dan dokumen 

kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan 

data dari salah satu atau beberapa sumber yang ditentukan. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara 

dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara 

mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat 

mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan penulis dengan pihak 

managemen PT. Asuransi Jasa Raharja Persero Pekalongan dan para 

korban/ahli waris korban kecelakaan. Penulis menggunakan 

wawancara bebas terpimpin dengan maksud agar mendapatkan data 

secara mendalam atas persoalan yang ada, serta mendapatkan jawaban 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis persiapkan. 

b. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data 

sekunder yaitu dengan cara mempelajari dokumen, buku-buku, arsip-

arsip, bahan-bahan ilmiah yang relevan serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola 

hasil penelitian menjadi sebuah laporan, data yang diperoleh dikerjakan 

dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan 

persoalan yang ada. 
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            Metode analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Metode kuantitatif, yaitu metode analisis dengan penyorotan terhadap 

masalah serta usaha pemecahannya dilakukan  dengan upaya-upaya 

yang didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian 

ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu 

generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. 

b. Metode kualitatif, yaitu metode analisis yang merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku 

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif , yaitu 

dari data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun dari lokasi 

penelitian, kemudian dianalisa, dipelajari dan diteliti sebagai suatu 

kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan 

sebagai pemecahan masalah. 

Teknik analisa yang digunakan adalah analisa interaktif. Model 

analisa interaktif ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : 

a. Mereduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan 

dari data-data yang ada sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat dilakukan. 

b. .Menyajikan data, yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan akhir dapat dihasilkan. 
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c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi penarikan kesimpulan ini 

dilakukan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian 

data tersebut kurang lengkap maka harus melakukan pengumpulan 

data kembali.13 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian, penulis 

membuat rancangan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

B. Perumusan Masalah. 

C. Tujuan Penelitian. 

D. Manfaat Penelitian. 

E. Metode Penelitian. 

F. Sistematika Skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 

1. Pengertian Asuransi 

2. Sumber Hukum Asuransi. 

                                                      
13 HB, Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 

1993. hal 37 
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3. Jenis-Jenis Asuransi. 

4. Tujuan Asuransi. 

B.  Tinjauan Umum Tentang Asuransi Sosial. 

1. Pengertian Asuransi Sosial. 

2. Jenis-Jenis Asuransi Sosial. 

3. Undang-undang 34 tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. 

C. Tinjauan  Umum Tentang PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero). 

1. Sejarah PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero). 

2. Tugas Dan Fungsi PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero). 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kecelakaan 

lalu lintas. 

B. Pelaksanaan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu 

lintas. 

C. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam proses 

pemberian dana santunan dan cara penyelesaiannya. 

 



16 

 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

B. Saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


	ABTRAKSI.pdf
	skripsi.pdf
	COVER SKRIPSI.rtf
	PERSETUJUAN,PENGESAHAN,MOTTO,PERSEMBAHAN,KATA PENGANTAR.rtf
	DAFTAR ISI BENER.rtf
	bab 1 asuransi ACC.rtf
	bab II ACC.rtf
	BAB III acc.rtf
	BAB IV acc.rtf
	DAFTAR PUSTAKA.doc
	PP 18/1965, Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 





