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ABSTRAKSI 
 
 

Parningotan Manalu, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, April 2008, Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi 
Terhadap Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor Tidak Terjamin (Studi di PT. 
Jasa Raharja Perwakilan Malang), Indrati, SH.MS; DR. Sihabudin SH.MH. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran ganti kerugian  
terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor tidak terjamin oleh PT. Jasa 
Raharja perwakilan Malang. Penelitian ini merupakan analisis terhadap kasus 
kecelakaan yang terjadi wilayah hukum PT. Jasa Raharja perwakilan Malang, 
dalam kasus kecelakaan tersebut, para penumpang kendaraan bermotor adalah 
penyebab terjadinya kecelakaan dan meninggal di lokasi kejadian.  Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, maka kendaraan penyebab terjadinya 
kecelakaan tidak terjamin, sehingga tidak berhak memperoleh ganti kerugian 
asuransi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris yaitu untuk mengkaji, 
mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi 
terhadap korban kecelakaan bermotor yang tidak terjamin berdasarkan undang-
undang. Sampel dalam penelitian ini adalah Berkas kasus yang pernah dibayarkan 
ganti kerugian asuransi oleh PT. Jasa Raharja dan yang sesuai dengan penulisan 
skripsi ini yaitu berkas NO: 2-262.01-05-01-11-2008. Seluruh data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa Pertimbangan PT. Jasa Raharja dalam 
pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan 
kendaraan bermotor penyebab kecelakan atau yang tidak dijamin menurut 
Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 adalah jaminan exgratia atau jaminan di 
luar ketentuan yang ada atau spesialisasi pembayaran santunan ganti kerugian 
secara teknis yang tidak terjamin berdasarkan undang-undang. jaminan exgratia 
adalah kebijakan direksi yang dituangkan menjadi suatu keputusan, yaitu Nomor 
Kep/180/Des/2004 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember tahun 2004 dan 
dilaksanakan oleh kepala cabang atau perwakilan. Dengan adanya jaminan 
exgratia ini maka menjadi kewenangan mutlak dan penuh dari kepala atau 
pimpinan PT. Jasa Raharja perwakilan Malang dalam menolak atau memberikan 
pembayaran ganti rugi asuransi terhadap korban kecelakaan yang tidak terjamin 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.  
Implikasi dari penelitian ini adalah adanya pembaharuan dalam pengaturan 
asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu  merubah dan melengkapi 
Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 18 
Tahun 1965. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan 

tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.1 

Penggunaan teknologi di bidang industri pengangkutan baik 

darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Produksi kendaraan 

bermotor tidak terbilang jumlahnya, baik yang melalui darat, laut maupun 

udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Karena itu, bermacam-

macam perusahaan telah muncul khususnya perusahaan yang berhubungan 

dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang 

atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa 

oleh suatu kerugian atau peristiwa. Puluhan bahkan ratusan perusahan 

                                                 
1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,  Alinea ke-4. 
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asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya 

agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi angota atau nasabah 

suatu perusahaan asuransi.2  

Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu 

proteksi/perlindungan dan harapan pada masa datang, baik kepada 

kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas 

kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena terjadinya suatu 

risiko. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi 

sebenarnya mempunyai dua tugas rangkap, baik dilihat dari sisi 

kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Jadi asuransi sebagai 

lembaga, ia mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat 

dicapai secara sempurna. Pertama, karena ia menawarkan jasa proteksi 

kepada yang membutuhkannya, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga 

yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko 

pihak-pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja 

yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan 

tepat dan cepat diatasi. kedua, seluruh perusahaan asuransi yang baik dan 

maju akan dapat memberikan kesempatan kerja kepada sekian tenaga kerja 

yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya dan dapat 

menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi yang 

selalu diikuti dengan pembayaran premi. Jadi sebagai lembaga asuransi 

                                                 
2 http://www.shell.com/shell Indonesia Implements “Road Safety:Think Safety, Act safely”, 
diakses pada tanggal 21 Agustus 2008. 
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dapat berfungsi pertama: sebagai lembaga pelimpahan risiko dan kedua 

sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat.3 

Sejalan dengan kemajuan teknologi modern dalam penghidupan 

manusia bermasyarakat, maka terdapat bahaya yang semakin meningkat 

disebabkan kecelakaan-kecelakaan karena kesalahannya ataupun di luar 

kesalahannya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat 

perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko 

demikian. Tetapi karena keadaan ekonomi dan keuangan negara dewasa 

ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial 

tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha yang harus 

dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini 

adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya 

dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut 

prinsip bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan 

atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya 

akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak dan 

jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat banyak, maka akan timbullah 

kegairahan sosial kontrol.  

Sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistem jaminan sosial 

(social security) yang mengandung perlindungan yang dimaksud, maka 

diadakan iuran-iuran wajib bagi para penumpang-penumpang dari 

                                                 
3 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 
hal. 79.  
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kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan 

penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional 

dengan menganut prinsip sosial kontrol tersebut. Pembentukan dana-dana 

tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang terhadap 

kecelakaan yang terjadi dengan alat- alat pengangkutan besar seperti 

kereta api, kapal terbang dan kapal laut, begitu juga dengan penumpang  

kendaraan bermotor umum perlu mendapat perlindungan yang sama.4 

Dengan Akte Notaris No.49 tanggal 28 Februari1981, Perum Jasa 

Raharja diubah statusnya menjadi Persero, yaitu PT (Persero) Asuransi 

kerugian Jasa Raharja. Dalam mengelola 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 itu, maka pemerintah Indonesia menjalankan 

program jaminan sosial melalui pola mekanisme asuransi. Untuk 

memberikan daya dukung dan landasan hukum bagi pelaksanaan program 

jaminan sosial dimaksud, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

perundang-undangan yang berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang junto Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya. 

                                                 
4 Penjelasan Umum Undang-Undang No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 
Kecelakaan Penumpang. 



 
 

5

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan 

Lalu-Lintas Jalan junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 

sebagai peraturan pelaksanaannya. 

Misi pokoknya adalah mengelola dana-dana yang dipungut dari para 

penumpang (iuran) dan sumbangan dari para pemilik kendaraan dalam 

mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi 

korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang kendaraan/alat 

angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang (korban lalu lintas 

jalan). Sedangkan maksud dan tujuannya adalah menciptakan program 

jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mungkin menjadi 

korban dari kecelakaan-kecelakaan lalu-lintas di luar kesalahannya, baik 

sebagai penumpang alat angkutan umum maupun kecelakaan lalu-lintas 

jalan5. 

Perusahaan asuransi yang berganti-ganti nama inilah yang 

ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjalankan Undang-Undang 

Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya. Tetapi 

karena masyarakat tidak mengerti, maka menjalankan UU Nomor 33 tahun 

1964 dan UU Nomor 34 tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, sangat 

sulit karena memerlukan keteguhan dan ketabahan hati para pelaksana hati 

undang-undang tersebut.  

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 

dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan peraturan 
                                                 

5 Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat Dan Udara, Jakarta: Penerbit Djambatan, 
1997, hal. 177. 
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pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 1965 dan 

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, pelaksanaan undang-undang 

dan peraturan pelaksanaannya itu praktis tidak berjalan sebagaimana yang 

diharapkan oleh undang-undang itu sendiri. Pemungutan iuran wajib dari 

para penumpang angkutan umum tidak berjalan karena masyarakat tidak 

mengerti, baik dari pihak pemilik/pengusaha pengangkutan khususnya 

kendaraan bermotor, juga dari para pemakai jasa angkutan penumpang 

umum. Para pengusaha/pemilik kendaraan bermotor segan atau tidak 

mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut disebabkan para 

pengusaha/pemilik merasa menambah pekerjaannya saja. Sedangkan 

masyarakat pemakai jasa angkutan penumpang umum segan bahkan tidak 

mau membayar iuran wajib disebabkan iuran wajib menambah beban sewa 

pengangkutan yang dipikulnya.6 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 pasal 4 

menyebutkan bahwa,  

 1. Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat 

kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan 

tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau 

kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

                                                 
6 Radiks Purba, op., cit, hal. 177-178. 
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2. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut 

ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk 

instansi Pemerintah yang dianggap perlu. 

Sebagai kota pendidikan, kota Malang dipenuhi oleh berbagai 

sekolah, kampus dan perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal 

atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Hal ini 

menyebabkan banyak pendatang dari luar daerah yang ingin menimba 

pendidikan di kota malang. Setiap tahun kurang lebih 10.000 orang masuk 

ke kota malang, dan setengah diantaranya membawa kendaraan bermotor 

masing-masing.7 Dengan semakin padatnya kendaraan bermotor di kota 

malang mengakibatkan tingkat kecelakaan yang cukup signifikan baik 

pengguna langsung dan tidak langsung. Hal ini terbukti dari jumlah 

kecelakaan lalu-lintas (lalin) di Malang masuk kategori kedua terbanyak di 

Jawa Timur, setelah Surabaya, yakni 351 kecelakaan dengan korban 

meninggal mencapai 25 orang pada 2007. Dibandingkan 2006 angka 

kecelakaan maupun jumlah korban pada 2007 meningkat tajam. Pada 

2006, angka kecelakaan sebanyak 164 kasus, 8 meninggal dunia, 24 luka 

berat dan 199 mengalami luka ringan. Jumlah kendaraan bermotor di 

Malang terus tumbuh. Pada 2007, jumlah kendaraan bermotor roda dua 

mencapai 172.000 unit, sedangkan kendaraan bermotor roda empat, mobil, 

sebanyak 48.000 unit. Pada 2008, tentu jumlahnya lebih banyak lagi.8 

Sangat mengkhawatirkan kebanyakan korban kecelakaan, termasuk 

                                                 
7 http://www.pemkot-malang.go.id/geografis.php. diakses pada tanggal 22 Oktober 2008. 
8 Lihat, Bisnis Indonesia Online.com, diskes pada tanggal, 17 Oktober 2008. 
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korban meninggal dunia, berusia muda, yakni 16-40 tahun. Jadi korban 

kecelakaan terutama pada mereka yang berusia produktif. Kasihan 

keluarga yang ditinggalkan, padahal korban biasanya merupakan tulang 

pungung ekonomi keluarga. Begitu juga dengan pengguna/penyebrang 

jalan yang menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor. Ganti rugi 

asuransi harus diberikan, tetapi bagaimana prosesnya dan pelaksanaannya 

kerap kali tidak dipahami oloeh masyarakat. Hal inilah yang membuat 

peran PT. Jasa Raharja semakin vital dan sangat diperlukan, yakni pemberi 

ganti rugi asuransi terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor 

dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang 

Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 

tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya. 

Mengenai pertanggungan atau asuransi ialah untuk memberikan 

jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan 

lalu-lintas jalan akibat kesalahannya ataupun di luar kesalahannya sendiri 

karena penggunaan kendaraan pribadi atau umum. Baik kecelakaan lalu-

lintas, maupun hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu 

peristiwa yang tidak disengaja ataupun tidak disangka-sangka terjadinya, 

sehingga dapat saja mengakibatkan seseorang menjadi luka, cacat dan 

meninggal dunia, sementara kendaraan bermotornya pun rusak atau 

menjadi hancur tidak dapat digunakan lagi. Seperti pada uraian kasus 

berikut, pada hari minggu tanggal 23 November 2008 pukul 10.30 WIB 

telah terjadi kecelakaan atau tabrakan antara 2 kendaraan bermotor antara 
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sepeda motor dengan mobil daihatsu di jalan jurusan Surabaya Malang, 

Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Kecalakaan 

ini dipicu karena kelalaian salah satu kendaraan bermotor, yakni sepeda 

motor melintas di jalan yang salah sehingga menabrak mobil daihatsu. 

Dalam kecelakaan tersebut pihak pengemudi dan penumpang sepeda 

motor akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian dan berdasarkan 

laporan dari kepolisian maka penyebab terjadinya kecelakaan adalah 

sepeda motor9. Kecelakaan tersebut yang berakibat meninggalnya 

pengemudi maupun penumpang perlu mendapatkan perlindungan hukum 

dengan peraturan-peraturan baru yang dapat memenuhi atau mewujudkan 

terciptanya rasa keadilan sosial bagi masyarakat. Pada Bab IV akan 

dijelaskan lebih lanjut tentang penyelesaian pemberian ganti rugi terhadap 

korban kecelakaan kendaraan bermotor. 

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka 

terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu 

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap 

korban kecelakaan kendaraan bermotor yang tidak terjamin?  

2. Apa dasar pertimbangan PT. Jasa Raharja dalam pelaksanaan 

pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan 

kendaraan bermotor tidak terjamin?  
                                                 

9 Diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang dan 
petugas kepolisian dari Polresta Pasuruan, 26 November 2008. 
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C.  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas dapat disusun 

beberapa tujuan penelitian, yaitu : 

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan 

pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan 

kendaraan bermotor yang tidak terjamin. 

2. Untuk mendeskripsikian dan menganalisis dasar pertimbangan PT. 

Jasa Raharja dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi 

terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor tidak terjamin. 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan rujukan dalam mempelajari pelaksanaan 

pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan 

kendaraan bermotor yang tidak terjamin. 

b. Sebagai landasan berpikir untuk lebih memahami mengenai peran 

dari PT. Jasaraharja sebagai asuransi kerugian. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

 Sebagai bahan pengetahuan mahasiswa dan sarana memperluas 

pengetahuan, pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja 

sesungguhnya. 
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b. Bagi Masyarakat 

 Memberikan masukan tentang PT. Asuransi Jasa Raharja di 

Indonesia, khusunya dalam menjelaskan penentuan pembayaran 

polis asuransi terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor. 

c. Bagi Pemerintah khususnya PT. Jasa Raharja 

Sebagai tambahan sumber pemikiran untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat 

sehingga menunjukkan PT. Jasaraharja sebagai salah satu BUMN 

terbaik dalam pelayanan publik.. 

 

E.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian 

ini, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang secara garis besar 

diuraikan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum tentang 

asuransi, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi 

kecelakaan penumpang, asuransi kecelakaan lalu lintas 

jalan. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, 

lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan dasar pertimbangan hukum tentang 

penentuan pembayaran ganti rugi asuransi terhadap 

korban kecelakaan kendaraan bermotor. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil akhir 

penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi dan Perasuransian 

1. Pengertian Asuransi dan Perasuransian 

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “verzekering” berarti 

pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu : yang satu 

sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat 

penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan derita sebagai akibat dari 

suatu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.10 

 Asuransi menurut ketentuan pasal 246 KUHD menyebutkan 

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 peristiwa yang tidak 

tertentu”11. 

Berdasarkan definisi ini dapat ditentukan beberapa unsur 

penting dalam asuransi atau pertanggungan, yaitu :12 

                                                 
10 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Cetakan Kelima, Intermasa, Jakarta, 

1979, hal 1. 
11 R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang 

Kepailitan, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004,  hal. 77. 
12 Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Cetakan Kedua, Alumni, 

Bandung, 1983, hal 28. 
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a) Ada pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, jadi merupakan 

perjanjian timbal balik. Karena itu perlu ada kata sepakat antara 

penanggung dan tertanggung mengenai benda yang 

dipertanggungkan dan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi 

pertanggungan. Tidak ada pemberitahuan menurut pasal 251 KUHD 

dianggap tidak ada kata sepakat, sehingga dianggap pula tidak ada 

pertanggungan. 

b) Peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Ini terjadi 

karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang 

mengancam benda miliknya atau jiwa raganya. Dengan perjanjian 

pertanggungan, tertanggung merasa aman, karena ia akan mendapat 

ganti kerugian seandainya bahaya itu betul-betul terjadi dan 

menimbulkan kerugian atau korban jiwa. 

c) Premi dari tertanggung kepada penanggung. Dalam pertanggungan, 

penanggung bersedia menerima peralihan resiko dengan menerima 

premi sebagai imbalannya. Antara resiko yang diperalihkan dan 

premi yang dibayar tersimpul suatu azas perseimbangan. Asas ini 

memegang peranan penting dalam realisasi pembayaran ganti 

kerugian apabila terjadi bahaya yang dimaksudkan. 

 Sementara pengertian Asuransi menurut  Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian: 

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau 

lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
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tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang 

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan”.13 

Rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan pasal 246 

KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga 

asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir, yaitu “ 

untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Dengan demikian objek 

asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa raga 

manusia. 14  

Dalam perkembangannya, muncul istilah perasuransian yang 

berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlidungan 

atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dapat 

disimpulkan bahwa perasuransian adalah segala usaha yang berkenaan 

dengan asuransi. 

 

                                                 
13 Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2006, hal. 11. 
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2. Beberapa Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi 

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan 

beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat 

dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan 

prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip-

prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain.  

a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) 

Prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang 

menentukan bahwa: Apabila seorang yang telah mengadakan 

pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang 

untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya 

pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang 

yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan 

memberikan ganti rugi. 

Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya 

kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat 

batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal ini 

karena penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. 

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 250 KUHD di atas untuk 

membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian. Jadi 

pada saat ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan. 
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Dapat timbul masalah kalau kepentingan itu tidak dapat dibuktikan 

pada saat  ditutupnya perjanjian asuransi.15 

b.   Prinsip Itikad Baik (utmost Goodfaith) 

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung 

dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa 

tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. 

Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa 

penangghung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya 

adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam 

setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), termasuk dalam 

perjanjian asuransi.16 

 

3.  Jenis-Jenis Asuransi 

Dalam literatur pada umumnya dijumpai pembagian jenis-jenis 

asuransi/pertanggungan yang berorientasi pada pembagian asuransi 

menurut pendapat para sarjana dari Belanda, sebagai berikut :17 

1. Asuransi Ganti Kerugian (Schade verzekering) 

2. Asuransi Sejumlah Uang (Sommen verzekering) 

Asuransi kerugian (schadeverzekering), yaitu suatu perjanjian 

asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya 

untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada 

                                                 
15 Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, 

Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung: 2004, hal. 55. 
16 Ibid, hal. 56.  
17 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 

hal 23. 
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tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung tersebut. 

Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya 

dapat dinilai dengan uang (materiel belang), dalam menentukan ganti 

kerugian berlaku prinsip idemnitas, serta berlaku ketentuan tentang 

subrogasi (Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan asuransi 

kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai 

dengan uang.18 

Asuransi Sejumlah Uang (Sommenverzekering), yaitu suatu 

perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat 

untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang 

besarnya sudah ditantukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi 

jumlah antara lain, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, 

jumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan 

sebelumya, jadi tidak berlaku prinsip idemnitas seperti halnya dalam 

asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi.19 

 

4.  Risiko Dan Asuransi 

  Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang 

erat satu sama lain, yang satu akan selalu melekat dan mengikuti yang lain. 

Dalam asuransi risiko selalu dipergunakan dalam arti pesimis. Jadi tidak 

mungkin apabila kita berbicara asuransi tanpa kita berbicara mengenai 

risiko, karena risiko merupakan pengertia inti dalam asuransi. Salah satu 

                                                 
18 Man Suparman Sastrawijaya, Op. Cit., hal 83. 
19 Ibid. 
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cara penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah dengan 

mengalihkannya atau mentransfernya kepada pihak lain ang mau 

menerimanya. Dengan tegas H. Gunanto dalam bukunya  Asuransi 

kebakaran di Indonesia menyebutkan bahwa risiko dalam ilmu asuransi 

dibedakan dalam beberapa arti, yang intinya kemungkinan terjadinya 

kerugian, sebagai berikut : 

1. Risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya 

2. Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran 

pertanggungan 

3. Risiko dalam arti bahaya 

Oleh karena itu pengertian risiko diberi batasan sebagai kemungkinan 

terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu 

keuntungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian di luar kuasa 

manusia kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain.20 

Dari batasan tersebut mengandung dua unsur, yaitu : 

1. ketidakpastian 

2. bersifat negatif 

Resiko itu sendiri dapat dibedakan karena sifatnya yaitu: 

1. Langsung 

2. Tidak langsung 

3. Tanggung gugat 

4. Risiko yang timbul karena tindakan orang lain. 

                                                 
20 H. Gunanto, Asuransi Kebakaran Indonesia, Jakarta:Tirta Pustaka, 1984, hal. 11.  
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 Asuransi sebagai alat peralihan risiko, artinya ia dapat dipakai 

sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko 

pihak satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain (penanggung) dengan 

suatu perjanjian. Satu-satunya perjanjian yang memungkinkannya 

hanyalah perjanjian asuransi atau pertanggungan. Yang dapat berposisisi 

sebagai tertanggung dapat individu/perorangan atau kelompok atau suatu 

institusi bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang dapat berposisi sebagai 

penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga atau institusi.21  

 Pada hakekatnya peralihan risiko itu haruslah dengan suatu 

alasan hak tertentu, dalam hal ini adalah perjanjian asuransi. Dengan 

demikian asuransi dapat dipandang sebagai suatu hubungan hukum yang 

tercipta antara tertanggung disatu pihak dengan penanggung dipihak lain. 

Jadi seseorang yang dapat mengalami kerugian dapat meminta kepada 

pihak lain untuk menanggung kerugian itu. Transaksi semacam itu disebut 

peralihan risiko dan transaksi semacam itu tentu tidak dapat dilakukan 

dengan cuma-cuma. Dari uraian tersebut diatas sangat tepat  apa yang 

ditulis oleh James L Athearm dalam bukunya yang menyatakan bahwa: 

asuransi adalah alat sosial yang mengabungkan resiko-resiko individu 

pada kelompok, dengan menggunakan dana kelompok untuk membayar 

kerugian.22 

 

 

                                                 
21 Sri Rejeki Hartono, op. cit., hal 71. 
22 Ibid., hal 72. 
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5.  Perjanjian Asuransi 

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, 

oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju 

pada pengertian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian 

asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. 

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

2. Suatu hubungan hukum antar pihak, atas dasar mana pihak yang 

satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari 

yang lain.(yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban 

melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi. 

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian 

pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai tersebut dibawah ini: 

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum. 

2. Perjanjian menunjukan adanya kemampuan atau kewenangan 

menurut hukum. 

3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak 

yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi 

yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu. 
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4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari 

debitur, yang dengan suka rela akan memenuhinya. 

5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung 

jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. 

Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu 

terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi 

pada perjanjian asuransi di samping harus mengandung kelima unsur 

pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukan 

ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciri-ciri dan karakteristik 

perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakan dengan jenis perjanjian 

pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain. Mengingat arti pentingnya 

perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian 

yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan 

suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian 

ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. 

Jadi perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh 

suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula 

sebelum terjadi peristiwa. 

Prof. Emmy Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa 

perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut : 

1. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada asasnya adalah suatu 

perjanjian penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemnities 
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contract). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan 

kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang 

diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh 

diderita (prinsip indemnitas). 

2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat, 

kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanyan dilaksanakan 

kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan 

pertanggungan itu terjadi. 

3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal 

balik. Kewajiban penaggung mengganti rugi diharapkan dengan 

kewajiban tertanggung membayar premi. 

4 Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang 

tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan. 23 

 

 
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor 

1. Pengertian Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 

motor yang berjalan diatas jalan darat (jalan aspal, jalan berbatu, jalan 

tanah/pasir) buatan manusia atau buatan alam. Kendaraan pengangkut 

darat yang dapat diasuransikan adalah kendaraan pengangkut yang 

digerakkan oleh motor (mekanik) seperti mobil sedan, mobil stasiun, jeep, 

kombi, bis umum, truk, trailer, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, 

                                                 
23 Sri Rejeki Hartono, op. cit., hal. 84 
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kereta api, trem, lori, dan lain-lain. Jadi, identitas dari kendaraan bermotor 

adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) dan berjalan 

diatas jalan darat. Identitas ini diperlukan dan hanya diperlukan dari segi 

asuransi. 

Bila seseorang memiliki kendaraan bermotor, maka dia selalu 

menghadapi resiko atas kendaraan bermotor itu berupa kecelakaan, 

pencurian keseluruhan atau bagian-bagian tertentu kendaraan bermotor, 

kehilangan, kebakaran dan lain-lain resiko dikala kendaraan  dia, maupun 

di kala kendaraan dalam garasi. Berbagai resiko yang dapat menimpa 

kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam. Berasal dari luar 

antara lain ditabrak oleh kendaraan lai, dirusak atau dibongkar orang lain, 

dirusak atau dibongkar orang lain, dicuri oleh penjahat, disebabkan oleh 

banjir, angin topan, gunung berapi meletus, sambaran petir dan 

sebagainya. Resiko yang bersal dari dalam adalah kebakaran disebabkan 

oleh api sendiri, kesalahan/kelalaian/kesengajaan pengemudi, misalnya 

menabrak kendaran lain atau menabrak benda permanen atau menabrak 

orang atau menyeruduk rumah, jatuh kejurang dan sebagainya. Sehingga 

untuk mengahadapi berbagai resiko itu, pemilik kendaraan memerlukan 

proteksi dari asuransi. 

Dalam rangka proteksi dari asuransi, maka kendaraan bermotor 

dibagi dalam empat golongan, yang didasarkan pada banyaknya roda , 

kegunaan dan tujuan penggunaan kendaraan, daya angkut dan besar 

kecilnya resiko yang mungkin menimpa kendaraan bermotor, yaitu: 
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Golongan I, terdiri dari mobil untuk mengangkut penumpang. 

Golongan II, terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata. 

Golongan III, terdiri dari kendaraan pengangkut barang. 

Golongan IV, terdiri dari kendaraan beroda tiga dan beroda dua.24 

 

2. Resiko Kendaraan Bermotor 

 Resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh kendaraan bermotor 

adalah sebagai berikut: 

1. Ditabrak oleh kendaraan lain atau menabrak kendaraan lain. 

2. Menabrak benda permanen, menabrak orang, menabrak hewan, 

menabrak rumah penduduk, dan lain-lain jenis tabrakan. 

3. Dicuri atau dirusak atau dibakar oleh orang lain. 

4. Tergelincir ketika dijalankan dan keluar dari jalan atau jatuh ke 

sungai atau kejurang. 

5. Dirusak oleh bahaya alam, seperti dilanda oleh banjir, angin 

topan dan gempa bumi, disambar petir, dan lain sebagainya. 

Sudah barang tentu resiko yang menimpa kendaraan akan mengakibatkan 

kerugian finansial bagi pemilik kendaraan, juga tanggung jawab kepada 

pihak lain bila kendaraan menabrak kendaraan lain, menabrak rumah dan 

menabrak orang.25 

 Mengenai tanggung jawab terhadap pihak lain diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPt) sebagai berikut. 

                                                 
24 Radiks Purba, op. cit., hal. 110 
25 Ibid., hal. 112. 
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Pasal 1365 

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang  lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 

Pasal 1366 

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang 

disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang 

disebabkan kelalaian atau kesembronoannya26. 

Dari kedua pasal KUHPdt di atas jelas bahwa pemilik kendaraan 

bertanggung jawab terhadap orang lain yang dirugikan oleh kendarannya 

karena kesalahan atau kelalaian orang yang mengemudikan kendaraan itu.  

 

3. Risiko Yang Ditanggung  

 Risiko yang ditanggung oleh polis asuransi kendaraan bermotor 

meliputi risiko gabungan, tanggung jawab hukum, dan risiko tambahan. 

Risiko gabungan 

1) Kebakaran 

2) Kerusakan 

Di Indonesia, tanggung jawab hukum atas penumpang (darat, 

laut, udara) ditanggung oleh perusahaan asuransi jasa raharja.27 

 

 
                                                 

26 R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya 
Paramita, 2001, hal 346. 

27Radiks Purba, op. cit., hal. 114 
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4. Risiko Yang Dikecualikan 

Dalam pertanggungan kendaraan bermotor, risiko yang 

dikecualikan digolongkan ke dalam pengecualian umum, pokok, dan 

khusus disamping risiko sendiri. 

Pengecualian umum 

Penanggung tidak membayar ganti rugi atas : 

1. Kerugian perusahaan pengangkutan, kehilangan upah/sewa, 

berkurangnnya nilai kendaraan bermotor, dan kerugian keuangan 

lainnya yang diderita oleh tertanggung disebabkan oleh kendaraan 

bermotor yang diasuransikan tidak dapat digunakan karena ditimpa 

oleh suatu risiko yang ditanggung oleh polis. 

Misalnya, sebuah bis umum yang diasuransikan suatu ketika 

tergelincir atau terbalik sehingga mengalami partial loss. Selama 

memperbaiki kerusakan bis umum itu, pengangkut kehilangan sewa 

yang seharusnya diperolehnya jika bis tidak mengalami kecelakaan. 

Kehilangan sewa itu tidak diganti oleh penanggung. Yang diganti 

penanggung hanya biaya memperbaiki bis itu. Setelah diperbaiki, nilai 

kendaraan itu merosot. Kerugian atas merosotnya nilai kendaraan tidak 

diganti oleh penanggung sekalipun merosotnya nilai kendaraan 

disebabkan oleh kecelakaan yang ditanggung oleh polis. 
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2. Pencurian atau kehilangan peralatan tambahan kendaraan, kecuali 

dicantumkan pada polis bahwa peralatan tambahan itu ikut 

diasuransikan.28 

 Pengecualian pokok 

 Tidak ditanggung kerugian atas kerusakan atas kendaraan 

bermotor atau tanggung jawab: 

1. Disebabkan oleh kendaraan bermotor itu digunakan untuk 

melancarkan kendaraan lain, digunakan dalam perlombaan 

kecakapan atau kecepatan, digunakan untuk pelajaran mengemudi, 

digunakan untuk menarik suatu trailer, atau bila digunakan untuk 

tujuan lain selain dari yang disebutkan  didalam polis. 

2. Disebabkan oleh kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa. 

3. Disebabkan oleh kendaraan bermotor dijalankan dalam keadaan 

rusak atau tidak layak dijalankan dengan sepengetahuan 

tertanggung. 

4. Disebabkan oleh kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang 

yang tidak memiliki SIM yang sah atau dikemudikan oleh 

seseorang yang sedang mabuk. 

5. Disebabkan oleh kendaraan bermotor dijalankan dengan tidak 

menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, misalnya memasuki 

jalan tertutup atau terlarang. 

                                                 
28 Ibid., hal. 116. 
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6. Disebabkan oleh langsung atau tidak langsung berhubungan 

dengan gempa bumi, letusan gunung berapi, angina rebut, angin 

topan, banjir dan peristiwa meterologi lainnya, kecuali sambaran 

petir. 

7. Disebabkan oleh getaran atau berat kendaraan bermotor atau 

muatan pada jalan, viaduct, jembatan atau pada konstruksi dan 

bangunan yang terdapat dibawah atau diatas atau disamping jalan 

dan didalam tanah.29 

 

Pengecualian khusus 

 Tidak ditanggung kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor; 

(1) Disebabkan oleh reaksi inti atom, bagaimanapun reaksi inti atom 

itu. 

(2) Yang terjadi pada bagian kendaraan bermotor karena kesalahan 

pada konstruksi atau karatan pada bagian atau mesin kendaraan 

bermotor atau disebabkan oleh salah menggunakan kendaraan itu. 

(3) Disebabkan oleh serangga atau binatang pengerat atau binatang-

binatang kecil lainnya.30 

 

Risiko sendiri 

 Resiko sendiri dikecualikan dari pembayaran ganti rugi. 

Besarnya resiko sendiri pada umumnya ditentukan oleh penanggung, 

                                                 
29 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal. 185 
30 Sri Rejeki Hartono, op. cit., hal 284.  
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tetapi dapat dirundingkan oleh kedua belah pihak, namun dalam batas 

minimal dan maksimal.31 

 

5. Pertanggungan Kendaraan Bermotor 

 Dihubungkan dengan risiko-risiko yang ditanggung dan yang 

dikecualikan seperti yang disebutkan diatas, maka penutupan asuransi 

pertanggungan kendaraan bermotor yang diperkenankan adalah sebagai 

berikut; 

 1. Pertanggungan gabungan meliputi: 

  a. Pertanggungan kerangka kendaraan bermotor (casco) 

  b. Pertanggungan tanggung jawab terhadap pihak ketiga. 

  Dapat diperluas dengan risiko-risiko: 

a. Tanggung jawab terhadap penumpang 

b. Kecelakaan pribadi. 

c. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan sejenisnya. 

2. Pertanggungan tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Dapat diperluas 

dengan risiko-risiko. 

  a. Tanggung jawab terhadap penumpang. 

  b. Kecelakaan pribadi. 

3.  Pertanggungan kerugian total kendaraan bermotor. Dapat diperluas 

dengan risiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga. 

 Yang dimaksud dengan kerugian total adalah: 

                                                 
31 Radiks Purba, op. cit., hal. 117. 
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a. Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya 

diperkirakan atau sama dengan lebih besar dari 75% dari 

harga kendaraan bermotor bila diperbaiki 

b. Hilang atau dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 hari. 

(setelah lewat 60 hari dan penanggung telah membayar ganti 

rugi sesuai dengan ganti rugi total loss, lalu dikemudian hari 

kendaraan bermotor itu ditemukan kembali, maka yang 

demikian termasuk recovery). 

Recovery diselesaikan antara penanggung dengan 

tertanggung menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dalam 

polis. Namun pada umumnya penyelesaian recovery 

dipengaruhi oleh cara penentuan harga tertanggungan, yaitu 

apakah merupaka agreed value atau insured value. 

  

C. Asuransi Keselamatan Penumpang 

1. Tanggung Jawab Menurut Hukum 

Dalam asuransi kendaraan bermotor, ada dua macam tanggung 

jawab hukum (TJH) yang dijamin oleh polis, yaitu TJH terhadap pihak 

ketiga dan TJH terhadap penumpang.  

1. TJH terhadap pihak ketiga merupakan tanggung jawab terhadap 

pihak ketiga yang berada di luar kendaraan bermotor, yang dirugikan 

oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.32  

                                                 
32 Radiks Purba, op. cit., hal.174 
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Misalnya, kendaraan bermotor  menabrak pejalan kaki, 

kendaraan bermotor ke luar dari jalan raya dan menabrak orang atau 

menubruk rumah penduduk, tergelincir atau terbalik menimpa 

pejalan kaki, dan lain-lain bahaya yang sejenis. Bila pengemudi 

(pegawai tertanggung) bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan 

itu, maka penanggung akan menganti kerugian yang dibayar oleh 

tertanggung kepada pihak ketiga, namun maksimal sebesar 

pertanggungan TJH. Bila Rp. 2.000.000, maka ganti rugi dari 

penanggung maksimal sebesar Rp.2.000.000. Tetapi bila menurut 

hukum dan peraturan lalu lintas jalan raya, pengemudi tidak 

bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan itu, maka tidak ada ganti 

rugi dari penanggung karena tertanggung tidak membayar ganti rugi 

kepada pihak ketiga, kecuali kerugian/kerusakan atas kendaraan 

bermotor yang dipertanggungkan itu, yang dijamin oleh polis atas 

dasar pertanggungan resiko gabungan. Bila pihak ketiga yang 

dirugikan oleh kendaraan bermotor itu adalah manusia (luka-luka, 

cacat, meninggal), sedangkan pengemdi tidak bertanggungjawab atas 

musibah orang itu, maka dia akan memikul sendiri penderitaannya 

yang bukan dibuatnya sendiri. Tetapi dari segi kemanusiaan dan peri 

kemanusiaan, pihak ketiga yang korban itu perlu dibantu biaya 

pengobatannya (luka-luka, cacat) dan santunan terhadap yang 

meninggal yang diberikan kepada ahli warisnya. Berarti diperlukan 

adanya jaminan sosial yang akan memberikan santunan kepada pihak 
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ketiga yang korban itu yang berada diluar kendaraan bermotor 

(bukan penumpang). Di Indonesia, jaminan sosial yang demikain 

dikelola oleh PT Jasaraharja, suatu asuransi kerugian yang didirikan 

oleh pemeritah Indonesia dalam rangka memberikan jaminan sosial 

pada orang-orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan33.  

2. TJH terhadap penumpang merupakan tanggung jawab terhadap 

orang-orang yang berada didalam kendaraan bermotor (penumpang), 

yang dirugikan oleh kendaraan bermotor yang ditumpanginya.34  

  Misalnya kendaraan bermotor tergelincir atau terbalik, 

remnya blong hingga terjadi kecelakaan, kendaraan bermotor jatuh 

kejurang atau ke sungai, bertabrakan dengan kendaraan lain, dan 

lain-lain bahaya yang sejenis, yang menyebabkan penumpangnya 

menderita luka-luka atau cacat atau meninggal. Bila kecelakaan itu 

disebabkan kesalahan pengemudi (pegawai tertanggung), maka dia 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya 

maka kerugian yang dibayar oleh tertanggung kepada penumpang 

yang menderita akan diganti oleh penanggung, asalkan kecelakaan 

itu tidak termasuk risiko yang dikecualikan (tidak ditanggung oleh 

polis) dan diganti oleh penanggung maksiamal sampai sebesar 

pertanggungan TJH penumpang. Bila TJH Rp 3.000.000 maka 

maksimal ganti rugi dari penanggung adalah Rp 3.000.000. tetapi 

bila pengemudi menurut hukum tidak bertanggung jawab atas 
                                                 

33 Ibid., hal. 175 
34 Ibid. 

 



 
 

34

kecelakaan itu, lagi pula pengemudi turut menjadi korban (luka-luka, 

cacat, meninggal), maka tidak ada ganti rugi dari penanggung untuk 

TJH terhadap penumpang, kecuali kerugian/kerusakan atas 

kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang dijamin oleh polis 

atas dasar pertanggungan resiko gabungan. Sedangkan penumpang 

yang jadi korban (luka-luka, cacat, meninggal) tidak memperoleh 

santunan apapun untuk meringankan penderitaannya. Dari segi 

kemanusiaan para penumpang  yang  menjadi korban itu perlu 

dibantu biaya pengobatannya (luka-luka, cacat) dan santunan 

terhadap yang meninggal yang diberikan kepada ahli warisnya. 

Berarti diperlukan adanya jaminan sosial seperti yang dikelola oleh 

PT. Jasaraharja.35 

 

2. Jaminan Sosial Dipikul Bersama 

Dalam mengelola jaminan sosial oleh PT. Jasa Raharja 

diterapkan sistem gotong royong yang merupakan unsur pokok dari 

falsafah hidup dan kerpribadianbangsa Indonesia. Berpedoman kepada 

falsafah gotong-royong itu, maka pemerintah Indonesia menjalankan 

program jaminan sosial melalui pola mekanisme asuransi. Sehingga untuk 

memberikan daya dukung dan landasan hukum bagi pelaksanaan program 

jaminan sosial dimaksud, maka pemeritah Indonesia mengeluarkan 

perundang-undangan yang berikut:  

                                                 
35 Radiks Purba, op. cit., hal 176. 
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1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang junto peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai peraturan 

pelaksanaannya. 

2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan junto Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya. 

Untuk menjalankan Undang-undang dan peraturan itu 

dipercayakan oleh pemerintah kepada PT. Jasaraharja, yang didirikan pada 

tanggal 28 februari 1981, sebagi hasil pengalihan perusahaan yang semula 

dikenal sebagai perusahaan umum (perum) Asuransi kerugian Jasa 

Raharja. Misi pokoknya adalah mengelola dana-dana yang dipungut dari 

para penumpang (iuran) dan sumbangan dari para pemilik kendaraan 

dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang 

menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang 

kendaraan/alat angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang 

(korban lalu lintas jalan).  

 

3. Sumbangan Wajib Kendaraan Bermotor 

 Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 1964 dan Peraturan pemerintah Nomor. 18 Tahun 1965 ditetapkan 

bahwa :  
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Setiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan 

memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu-lintas 

Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut 

suatu tarip yang  bersifat progresif.36 

 Dana yang terhimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan 

lalu lintas jalan (SWDKLLJ) digunakan untuk pemberian santunan 

asuransi bagi korban-korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu korban 

yang berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan. 

Korban yang dimaksud disini adalah manusia yang menjadi korban seperti 

pejalan kaki, penyeberang jalan, pengendara kendaraan lainnya yang 

diluar kesalahannya/kekuasaanya ditabrak/dilanggar oleh kendaraan 

bermotor penyebab kecelakaan itu. Tidak semua jenis kendaraan bermotor 

yang diharuskan membayar sumbangan wajib, diantaranya dibebaskan 

adalah sebagai berikut: 

1. sepeda motor atau kumbang 50 cc kebawah 

2. kendaraan bermotor jenazah 

3. kendaraan bermotor ambulans 

4. kendaraan bermotor pemadam kebakaran 

5. kereta api 

 Walaupun kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dibebaskan 

dari keharusan membayar sumbangan wajib, namun para korban 

kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut tetap berhak 

                                                 
36 Ibid., hal. 179. 
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memperoleh santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Untuk 

memungut sumbangan wajib dari para pengusaha dan pemilik kendaraan 

bermotor, ditempuh pola pemungutannya dengan mengaitkannya dengan 

pendaftaran ulang kendaraan bermotor yang bersangkutan bersamaan 

dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut setiap tahun.  

 Dalam pelaksanaan pola pemungutan itu, dilakukan dengan 

Sistem Aministrasi Manunggal di bawah satu atap (SAMSAT) dan 

instansi-instansi yang berkepentingan dalam SAMSAT terdiri dari: 

1. Polantas (polisi lalu lintas) 

2. Pemerintah daerah cq dinas pendapatan daerah 

3. PT. Jasa Raharja37 

Dengan sistem SAMSAT itu, maka para pegusaha dan pemilik kendaraan 

bermotor dapat sekaligus dibawah satu atap menyelesaikan pendaftaran 

(ulang) kendaraan bermotornya, dan sumbangan wajib dana kecelakaan 

lalu lintas jalan.  

 

4. Penggunaan Dana Yang Dihimpun 

 Dana yang dihipun adari masyarakat dalam bentuk iuran wajib 

dan sumbangan wajib, digunakan/dimanfatkan sesuai dengan tujuannnya 

yaitu pemberian jaminan sosial berupa santunan asuransi. Jumlah satunan 

diberikan menurut tarif santunan asuransi yang ditetapkan oleh menteri 

keuangan.  

                                                 
37 Radiks Purba, op. cit., hal 180  
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1. Bila korban meninggal dunia, maka santunan asuransi sejumlah 

uang diberikan kepada ahli warisnya yang sah, yaitu: 

a. jandanya (dudanya yang sah), 

b. bila tidak terdapat jandanya (dudanya) yang sah, maka 

diberikan kepada anak-anak yang sah, 

c. bila tidak  terdapat anak-anaknya yang sah, maka 

santunan asuransi diberikan kepada orang tuanya yang 

sah38. 

Bila korban yang tidak mempunyai ahli waris, maka korban yang 

menyelenggarakan penguburan jenazah korban dan diberikan 

sejumlah uang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

2. Bila korban mengalami luka-luka, maka santunan asuransi 

diberikan biaya perawatan dan pengobatan yang dibuktikan 

dengan kuitansi asli/sah dari rumah sakit/dokter yang merawat 

korban serta dari apotik dimana dilakukan pembelian obatnya. 

3. Bila ternyata korban yang menderita luka-luka dan akibat-akibat 

luka-luka yang dideritanya mengalami cacat permanen pada 

tubuhnya, yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut, maka 

kepada korban juga diberikan santunan asuransi cacat tetap 

berupa sejumlah uang yang besarnya sejumlah uang tersebut 

disesuaikan dengan tingkatan cacat tetap menurut ketetapan 

dokter yang merawat korban itu. 

                                                 
38 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal 211. 



 
 

39

Untuk mendapatkan santuan asuransi cacat tetap harus 

dibuktikan dengan keterangan dokter/atau yang berwenang 

lainnya yang bersangkutan dengan perawatan korban bahwa 

cacat tetap yang diderita oleh korban adalah sebagai akibat dari 

kecelakaan alat penumpang umum dan/atau kecelakaan lau lintas 

jalan.39 

Hak untuk mendapatkan santunan asuransi tidak boleh 

diserahkan kepada orang lain, juga tidak boleh digadaikan atau digunakan 

sebagai agunan pinjaman, tidak boleh disita untuk menjalankan putusan 

hakim ataupun menjalankan pailismen. Oleh karena itu maka PT Jasa 

Raharja  tidak membayar atau memberikan uang santunan asuransi kepada 

yang dikuasakan, tetapi kepada yang berhak yaitu korban ahli waris sah 

dari korban40. 

 

5. Hak Masyarakat Atas Santunan Asuransi 

 Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Nomor 34 

Tahun 1964  serta peraturan pelaksanaannya Nomor 17 tahun 1965 dan 18 

tahun 1965, jaminan sosial santunan asuransi yang diberikan kepada para 

korban kecelakaan yang dijamin atau terjamin oleh kedua undang-undang 

itu dan peraturan pelaksanaannya. Jadi hak masyarakat atas santunan itu 

asuransi hanya diberikan kepada: 

                                                 
39 Radiks Purba, op. cit., hal 181. 
40 Ibid., hal. 181.  
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1. Setiap penumpang sah dari alat angkutan umum, baik yang 

telah melalui darat, laut, sungai, danau, maupun udara yang 

telah membayar/melunasi iuran wajib Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang untuk tiap perjalanan yang 

ditempuhnya dengan pembuktian. 

a) Kupon iuran wajib jasaraharja; atau 

b) Telah membayar tiket perusahaan angkutan umum yang 

bersangkutan dimana iuran wajib telah disatukan 

pembayarannya dengan sewa angkutan; atau 

c) Pengusaha (pemilik) kendaraan bermotor penumpang 

umum telah  membayar iuran wajib Dana Pertanggungan 

Kecelakaan Penumpang bagi  penumpang kepada PT 

jasaraharja; 

yang menjadi korban akibat kecelakaan yang dialami oleh 

angkutan umum yang ditumpanginya sealama dalam 

perjalanan. 

Pengecualian dari ketentuan pembuktian di atas adalah 

penumpang kendaraan bermotor penumpang umum dalam kota 

seperti bis kota, taksi dalam kota dan lain-lainnya, serta para 

penumpang kereta api dalam jarak radius 50 km dari pusat 

kota. Penumpang demikian yang dibebaskan dari kewajiban 

membayar iuran wajib, tetapi berhak atas jaminan sosial berupa 

santunan asuransi bilamana menjadi korban akibat kecelakaan 
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yang dialami oleh alat angkutan penumpang umum didalam 

kota yang ditumpanginya selama perjalanan. 

2. Setiap orang yang berada diluar alat angkuatan lalu lintas jalan 

yang menimbulkan/menyebabkan kecelakaan, yang menjadi 

korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu 

lintas jalan tersebut. 

Pengertian alat angkutan lalu lintas menurut pasal 1 Undang-

undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah kendaraan bermotor dan 

kereta api sehingga korban yang dijamin dan terjamin oleh 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 junto Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 adalah: 

a.    Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh 

kendaraan bermotor dan kereta api; atau 

b.   Setiap orang atau mereka (orang-orang) yang berada di 

dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana 

pengemudi kendaraan yang mereka tumpangi dinyatakan 

bersalah menurut Undang-Undang lalu Lintas yang 

berlaku. Termasuk dalam hal ini para penumpang 

kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor.  

 

6. Resiko Yang Dikecualikan 

Pasal 13 dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan 

nomor 18 Tahun 1965 menetapkan beberapa resiko yang dikecualikan, 
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berarti tidak dijamin oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1965 dan 

Nomor 34 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya, berarti tidak 

memperoleh jaminan sosial berupa santunan asuransi. 

            Resiko-resiko yang dikecualikan itu adalah sebagai berikut: 

1. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atas suatu kesengajaan lain 

pada pihak korban atau ahli warisnya. 

2. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang: 

a. dalam keadaan mabuk atau tidak sadar; 

b. melakukan perbuatan kejahatan; 

c. diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai 

cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah 

korban luar biasa lain. 

3. Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang 

digunakan dalam suatu perlombaan kecakapan atau perlombaan 

kecepatan. 

4. Kecelakaan terjadi sebagai bencana alam. 

5. Kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung 

yang mempunyai hubungan dengan perang atau bencana perang. 

6. Kecelakaan yang terjadi sebagai reaksi inti atom.41 

 

 

 

                                                 
41 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal 218. 
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7. Ketentuan Permintaan Santunan Asuransi 

  Pada dasarnya semua korban/ahli waris korban kecelakaan yang 

dijamin dan terjamin oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 dan 

Nomor 34 tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya berhak mengajukan 

permintaan untuk mendapatkan santunan asuransi kepada salah satu kantor 

cabang/perwakilan PT Jasa Raharja, baik kantor yang berada didaerah 

tempat kecelakaan terjadi maupun daerah dimana korban atau ahli waris 

korban berdomisili.42 

a) Dalam hal domisili korban atau ahli waris korban sama 

dengan daerah tempat terjadinya kecelakaan (daerah atau 

wilayah kerja cabang PT Jasa Raharja), maka permintaan 

pembayaran santunan asuransi dilayani dan diselesaikan 

oleh kantor cabang yang bersangkutan. 

b) Dalam hal domisili atau korban ahli waris korban 

berlainan dengan daerah ditempat terjadinya kecelakaan, 

maka permintaan hak atas santunan asuransi dapat 

diajukan kepada salah satu kantor cabang PT Jasa Raharja 

yang terdekat dan mudah dicapai oleh korban/ahli waris 

korban. 

c) Kantor cabang PT Jasa Raharja yang terdekat dan mudah 

dicapai oleh korban atau ahli waris korban dapat 

melayani dan menyelesaikan permintaan dan pembayaran 

                                                 
42 Radiks Purba, op. cit., hal 184. 
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santunan asuransi, tetapi keterangan mengenai hal/ikhwal 

kecelakaan yang terjadi dan kelengkapan dokumen/berkas 

yang disyaratkan untuk memperoleh hak atas santunan 

asuransi, harus diberikan/diisi oleh pejabat yang 

berwenang dari daerah tempat terjadinya kecelakaan. 

d) Dalam mengajukan permintaan santunan asuransi 

digunakan formulir daftar isian yang disebut daftar isian 

untuk mendapatkan santunan dana, yang merupakan 

dokumen dasar dalam penyelesaian permintaan jaminan 

sosial berupa santunan asuransi. 

e) Pengajuan permintaan santunan asuransi akan menjadio 

kadaluarsa/gugur bila tidak diajukan dalam waktu 6 bulan 

setelah terjadinya kecelakaan. 

f) Hak atas santunan asuransi akan menjadi 

kadaluarsa/gugur bila tidak ada penagihan dari korban 

atau ahli waris korban dalam waktu 3 bulan setelah hak 

tersebut diakui, ditetapkan dan disahkan oleh PT 

Jasaraharja. 

g) Penolakan atas suatu santunan asuransi akan 

diberitahukan secara tertulis baik kepada korban atau ahli 

waris korban maupun kepada instansi-instansi yang 

membantu penanganan kasus korban kecelakaan yang 
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dimaksud dengan penjelasan ketentuan yang dipakai 

sebagai dasar penolakan itu.43  

 

8. Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan lalu Lintas Jalan  

 Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel) diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 tahun 1965. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib, karena: 

b. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(Askel) ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan 

perjanjian. 

c. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang 

didelegasikan kepada Badan Usaha MIlik Negara (Pasal 5 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964). 

d. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif 

perlindungan masyarakat (sosial security), yang dananya 

dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan 

masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan. 

e. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum 

digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan 

                                                 
43 Ibid., hal. 185 
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dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program 

investasi.44 

 Apabila dilakukan pengkajian dengan teliti terhadap materi 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, 

tidak di pungkiri bahwa materi undang-undang tersebut termasuk lingkup 

asuransi sosial walaupun tidak tegas dinyatakan dengan istilah asuransi 

atau pertanggungan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 

tahun 1964, tiga pihak yang terlibat dalam Asuransi Sosial Kecelakaan 

Lalu Lintas jalan, yaitu: 

a.  Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat   

    menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan. 

b. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat   

    menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. 

c.  Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan   

    kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).45 

 Dalam hukum asuransi, korban lalu lintas itu berkedudukan 

sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang harus disebutkan dalam 

polis. Akan tetapi, dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan, 

undang-undang menentukan bahwa pihak ketiga itu berhak atas ganti 

kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. 

 

 

                                                 
44 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal 214. 
45 Ibid,. hal.  214. 
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9. Premi Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

 Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang 

dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan resiko yang 

ditanggungnya. Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang 

berkedudukan sebagai tertanggung adalah pemilik atau pengusaha alat 

angkutan lalu lintas jalan. Jumlah yang berlaku sebagai premi adalah 

sumbangan wajib. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang 

wajib dibayar menurut atau berdasarkan Unndang-Undang No.34 tahun 

1964 dan peraturan pelaksanaannya. Menurut ketentuan pasal 2 Undang-

Undang nomor 34 tahun 1964, pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu 

lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk 

menutupi akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah 

sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.46 

Tanggung jawab hukum 

Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yaitu pihak-pihak 

lain yang menderita kerugian disebabkan oleh kendaraan bermotor yang 

diasuransikan dalam suatu kecelakaan. Kerugian pihak ketiga itu 

ditanggung oleh polis dengan ganti rugi maksimal sebesar harga 

pertanggungan yang tercantum dalam polis. Harga pertanggungan dapat 

ditentukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh tertanggung, tertapi 

dibatasi oleh harga pertanggungan minimal dan maksimal. 

Risiko tambahan 

                                                 
46 Ibid., hal 216-217. 
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 Selain dari risiko gabungan dan tanggung jawab hukum yang merupakan 

risiko polis dengan membayar tambahan premi dapat ditutup asuransi atas 

risiko-risiko tambahan sebagai berikut; 

1. Risiko huru-hara dengan tambahan premi 2,5% dari harga 

pertanggungan. 

2. Tanggung jawab hukum terhadap penumpang. Harga 

pertanggungan maksimal tanggung jawab hukum penumpang 

ditentukan sendiri oleh penanggung. Demikian juga besarnya % 

premi tambahan atas tanggung jawab hukum penumpang.. 

3. Pencurian atau Kehilangan. 

4. Kerusakan. 

5. Biaya-biaya.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal 182. 



 
 

49

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 

pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan bermotor 

yang tidak terjamin berdasarkan undang-undang.  

Penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran 

ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 

1965 sebagai peraturan pelaksanaannya. 

Sedangkan penelitian empiris difokuskan pada kajian yang 

berhubungan dengan keyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan 

pembayaran ganti kerugian tersebut. Penelitian empiris dilakukan untuk 

dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan upaya 

penyelesaian yang dilakukan oleh pihak asuransi PT Jasa Raharja apabila  

terjadi kecelakaan bermotor berdasarkan UU Nomor 34 tahun 1964 junto 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 sebagai peraturan 

pelaksanaannya. 
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B. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Raharja yang berlokasi di 

Malang. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi tersebut adalah karena PT. 

Jasa Raharja Perwakilan Malang mempunyai wilayah hukum yang cukup 

luas dan walaupun kasus kecelakaan lalu lintas ini terjadi di pasuruan 

tetapi pembayaran ganti kerugian asuransi tetap dilaksanakan oleh PT. 

Jasa Raharja perwakilan Malang.  

 

C. Jenis Dan Sumber Data 

a.  Jenis Data 

Data penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan. Dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan 

pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan 

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa 

Raharja.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa dokumen tentang korban kecelakaan 

kendaraan bermotor yang berada di PT. Jasa Raharja perwakilan 

Malang dan pernah mendapatkan ganti kerugian asuransi. 
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     b. Sumber Data 

     Untuk memperoleh  data-data yang akan diperlukan dalam penulisan   

                skripsi ini, data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu: 

a. Data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait  dengan 

permasalahan yang diteliti, yakni kepala/pimpinan/staf PT. Jasa 

Raharja perwakilan Malang tentang pelaksanaan pembayaran ganti 

kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Jasa   

Raharja perwakilan Malang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 

jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, dan buku-buku dari 

perpustakaan PDIH.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui wawancara atau interview. Wawancara atau 

interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara 

lisan dengan responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang 

yang ditunjuk oleh PT. Asurasnsi Jasa Raharja sebagai informan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu: 
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a.   Wawancara Terstruktur 

Yaitu penulis melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri 

masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

b.   Wawancara Tak Terstruktur 

 Yaitu penulis melakukan wawancara tanpa menyusun daftar 

pertanyaan terlebih dahulu, seperti pelaksanaan tanya jawab yang 

mengalir dalam percakapan sehari-hari. 

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan 

mengutip data dari sumber yang ada, yaitu  berupa literatur-literatur yang 

berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. 

 

E. Populasi, Sampel dan Responden 

  1. Populasi  

   Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh berkas  kasus dari  

kecelakaan-kecelakaan lalu lintas jalan disebabkan oleh kendaraan 

bermotor, yang pernah dibayarkan klaim atau santunan asuransi oleh PT. 

Jasa Raharja perwakilan Malang. 

 2. Sampel  

 Sampel responden dalam penelitian ini adalah: 

a. Berkas kasus yang pernah dibayarkan ganti kerugian asuransi oleh 

PT. Jasa Raharja perwakilan Malang terhadap korban kendaraan 
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bermotor dan yang paling sesuai dengan penulisan skripsi ini yaitu 

berkas NO: 2-262.01-05-01-11-2008. 

b. Jawaban Pengajuan Santunan dari PT. Jasa Raharja perwakilan 

Malang, yaitu berkas Nomor PL/R/3618/2008 terhadap korban 

kecelakaan kendaraan bermotor. 

3. Responden Penelitian 

Responden awal yang akan dipakai dalam penelitian ini yang 

merupakan informan kunci antara lain : 

1. Pimpinan PT. Jasa Raharja perwakilan Malang.  

2. Staf  PT. Jasa Raharja perwakilan Malang bagian 

Penanggung jawab operasi dan pelayanan. 

3. Petugas Kepolisian dari Laka Lantas Polresta 

Pasuruan. 

4. Ahli waris dari korban kecelakaan lalu lintas. 

 

G. Teknik Analisis Data 

  Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

metode ilmiah. Berdasarkan analisis data tersebut akan diperoleh berbagai 

alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. 

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara 

deskriptif kualitatif48, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai 

permasalahan-permasalahan yang diteliti di lapangan yang kemudian akan 

                                                 
48 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, hal 32. 
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ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori 

kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan 

akhir. 

 

H. Defenisi Operasional Variabel 

a. Pertimbangan : Alasan atau dasar pemberian ganti rugi asuransi 

terhadap korban kecelalakaan lalu lintas jalan berupa kebijaksanaan49. 

b. Ganti kerugian asuransi : Santunan atau bantuan kerugian yang 

diberikan oleh PT. Jasa Raharja perwakilan Malang kepada korban 

atau ahli waris korban yang sah. 

c. Korban kecelakaan : Pihak-pihak yang mengalami kecelakaan akibat 

adanya tabrakan dua kendaraan atau lebih.  

d. Kendaraan bermotor : Kendaraan yang digerakkan oleh motor 

(mekanik) yang berjalan di atas jalan darat (jalan aspal, jalan berbatu, 

jalan tanah atau pasir) buatan manusia atau buatan alam seperti 

kendaraan beroda dua dan beroda tiga, mobil, bis umum, truk trailer50. 

e. Pembonceng : Orang yang dibonceng atau yang berada di belakang 

pengemudi dalam kendaraan bermotor beroda dua51. 

f. Klaim : Suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan 

dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. 

                                                 
49 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala PT. jasa Raharja perwakilan Malang , tanggal  

18 Desember 2008 
50 Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat Dan Udara, Jakarta: Penerbit 

Djambatan, 1997, hal. 110 
51 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala PT. jasa Raharja perwakilan Malang , tanggal  

3 Desember 2008  
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g. Klaim Asuransi : Suatu tuntutan dari pemegang polis/yang ditunjuk 

kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang. 

h. Klaiment : Pihak yang mengajukan pembayaran ganti kerugian 

asuransi kepada PT. Jasa Raharja perwakilan Malang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Perusahaan Beserta 

Tugas Dan Kewenangannya 

1. Sejarah Perusahaan 

Sejarah berdirinya perusahaan Jasa Raharja diawali dengan 

adanya peristiwa pengambilalihan atau nasionalisasi beberapa perusahaan 

milik Belanda oleh Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 3 tahun 1960 jo Pengumuman Menteri Urusan 

Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM 11 tanggal 

9 Februari 1960, terdapat empat perusahaan asuransi yang ditetapkan 

sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) antara lain: PAKN 

Ika Bhakti, PAKN Ika Dharma, PAKAN Ika Mulya dan PAKN Ika Sakti. 

Kemudian pada perkembangan berikutnya keempat perusahaan 

tersebut digabungkan menjadi satu dengan nama Perusahaan Asuransi 

Kerugian Negara (PAKAN) “Ika Karya”. Hal ini dituangkan dengan 

adanya pengumuman Menteri Urusa Pendapatan, Pembiayaan dan 

Pengawasan RI No.294293/BUMN 11 tanggal 31 Desember 1960. 

Selanjutnya PAKAN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan 

Asuransi Negara Kerugian (PNAK) Eka Karya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan 

melebur seluruh kekayaan pegawai dan segala utang-piutang PNAK Eka 
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Karya, mulai tanggal 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum Baru dengan 

nama “Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dengan tugas 

khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BPAN 

1-3-3 tanggal 30 Maret 1965. 

Kemudian pada Tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah 

statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum  Jasa Raharja). Perubahan 

status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No.Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang 

merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 

1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara. 

Mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja 

semakain bertambah luas, maka pada Tahun 1980 berdasarkan PP No.39 

Tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi 

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT. (Persero 

Asuransi Kerugian Jasa Raharja). 

 

2. Bidang Usaha 

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu BUMN yang 

bergerak di bidang Asuransi Sosial, di mana pelaksanaannya mengelola 

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
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1964 tentang Dana Kecelakaaan Lalu Lintas Jalan. Dilihat dari 

aktivitasnya Jasa Raharja tidak melakukan kegiatan Jual Beli ataupun 

melakukan proses produksi seperti pada Perusahaan Dagang maupun 

Perusahaan Pabrikan. Bidang Usaha yang dilakukan antara lain: 

1. Membayarkan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas 

2. Menghimpun dana dari masyarakat berupa: 

a. Iuran Wajib (IW) 

Iuran Wajib (IW) dikutip atau dikenakan pada penumpang alat 

transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan 

sebagainya (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964) yang disertakan 

pada ongkos angkut (tiket/karcis) pada saat menggunakan jasa 

transportasi tersebut. 

b. Sumbangan Wajib (SW) 

Sumbangan Wajib (SW) dikutip atau dikenakan kepada pemilik atau 

pengusaha kendaraaan bermotor (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

1964) melalui pendaftaran pembuatan STNK atau perpanjangan STNK 

di Kantor Samsat. 

 

3. Lokasi Perusahaan 

 PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang berlokasi di Jalan Dr. 

Cipto No.8 Malang. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di pusat Kota 

Malang, disamping itu  Kantor PT Jasa Raharja berdekatan dengan beberapa 
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instansi pemerintah lainnya seperti RS. Dr. Saiful Anwar (Celaket), Polresta 

Malang dan juga Kantor Pajak Malang. 

 

4. Stuktur Organisasi Perusahaan 

Dalam suatu organisasi diperlukan sebuah struktur organisasi yang jelas, 

tegas dan bertanggung jawab. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Dalam struktur 

organisasi dapat diketahui sejauh mana hubungan tugas-tugas dari masing-masing 

orang atau bagian serta wewenang dan juga tanggung jawabnya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar/bagan struktur 

Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN MALANG 

TAHUN 2008/2009 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang 
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Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing 

bagian dalam stuktur organisasi PT Jasa Raharja adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Perwakilan 

a. Mengusulkan disetujui/ tidaknya pembayaran santunan tidak terjamin 

berdasarkan UU No. 33 dan 34 tahun 1964, berdasarkan kewenangan 

yang dimiliki. 

b. Pengurangan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan) 

c. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan 

perwakilan sesuai dengan ketentuan yang disepakati 

d. Mengambil langkah-langkah strategis guna meman tapkan pelaksanaan 

Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 dan Asuransi Umum 

e. Memastikan tersusunnya laporan kegiatan perwakilan yang 

dipimpinnya 

f. Mengendalikan penyelenggaraan pungutan/ pemasaran Iuran Wajib 

dan Sumbangan Wajib 

g. Mengendalikan pembayaran Dana Santunan/ klaim di Kantor 

Perwakilan 

h. Mengkoordinasi penyusunan laporan rutin meliputi bidang perasional, 

sumber daya manusia, umum dan keuangan 

i. Menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan serta pengamanan 

sumber daya dan aset-aset perusahaan yang ada dilingkungan 

perwakilan yang dipimpinnya 
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j. Menjaga citra baik PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang dan 

PT Jasa Raharja pada umumnya. 

2. Penanggung jawab Keuangan dan Umum 

a. Memimpin pembuatan bukti penerimaan atau pengeluaran kas 

b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan kwitansi/ kwitansi yang 

diajukan oleh klaiment 

c. Merancang pembuatan arus kas harian. 

d. Mengendalikan pembayaran dan penerimaan uang kas di Perwakilan 

e. Mengendalikan penyimpanan uang dan kertas berharga di Perusahaan. 

f. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi yang terjadi 

di Perwakilan 

g. Memimpin pembuatan nota debet/kredit, bukti-bukti transaksi dan 

bukti memorial. 

h. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan keuangan di Perwakilan 

i. Membuat daftar harian Kas/ Bank/ Memorial 

j. Menyiapkan laporan keuangan secara procedural ke Kantor Cabang 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

k. Membuat daftar gaji dan tunjangan pegawai perhitungan PPh 21 dan 

dana pensiun 

l. Mengurusi cuti pegawai, klaim akses dan sumbangan musibah 

m. Memimpin penerimaan dan pengiriman barang/ dokumen Perwakilan. 
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3. Penanggung jawab Pelayanan dan Operasi 

a. Merencanakan, memimpin dan mengendalikan pungutan pemasaran 

UU No 33 dan 34 tahun 1964 dan pemasaran asuransi umum 

diwilayah kerja Perwakilan 

b. Memimpin pencatatan hasil  pumungutan atau pemasaran UU No. 33 

dan 34 tahun 1964 dan penerimaan pemasarann asuransi umum di 

wilayah kerja Perwakilan 

c. Memonitor dan memastikan kebenaran hasil pungutan atau pemasaran 

asuransi umum di wilayah kerja Perwakilan 

d. Memimpin pembuatan bordero penghasilan setiap bulan kerja 

e. Memimpin pembuatan statistic bidang IW (Iuran Wajib), SW 

(Sumbangan Wajib) dan Asuransi Umum di wilayah kerja Perwakilan 

f. Meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan pengajuan santunan 

g. Meneliti kebenaran dan keabsahan kasus kecelakaan dan bukti 

pendukung berkas baik secara formil maupun materiil 

h. Melakukan survey atas berkas yang diragukan kebenarannya 

i. Mengusulkan terjamin atau tidaknya permohonan pengajuan santunan 

kepada atasan langsung 

j. Menyiapkan konsep surat-surat yang berhubungan dengan penolakan 

pembayaran santunan. 

k. Menyiapkan konsep surat-surat hak regres sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

l. Memimpin dan mengelompokkan berkas pengajuan klaim. 
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m. Memimpin pencatatan berkas-berkas permohonan kliam kedalam buku 

register atau entry kedalam PC 

n. Memimpin pembuatan bordero atau pelaporan pengajuan dan 

penyelesaian klaim termasuk laporan hak regres di Perwakilan 

o. Menyiapkan surat yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran 

santunan atau klaim.  

4. Pelaksana Pelayanaan 

a. Meneliti kembali kelengkapan berkas Permohonan Pengajuan 

Santunan 

b. Meneliti kebenaran dan keabsahan kasus kecelakaan dan bukti 

pendukung  berkas baik secara formil maupun materiil 

c. Melakukan survey atas berkas yang diragukan 

d. Mengusulkan terjamin atau tidaknya permohonan pengajuan santunan 

kepada atasan langsung 

e. Menyiapkan konsep surat-surat yang berhubungan dengan  penolakan 

dan pembayaran santunan 

f. Melaksanakan pengentryan data pengajuan santunan 

g. Melaksanakan penyimpanan berkas, baik dari penolakan, pelimpahan 

maupun pembayaran 

h. Membantu mengelompokkan berkas pengajuan santunan 

i. Membantu pembuat bordero/laporan pengajuan penyelesaian klaim 

termasuk laporan penghasilan hak regres di Perwakilan 
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j. Menyiapkan surat yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran 

dan santunan. 

5. Penanggung Jawab Samsat 

a. Mengendalikan pelaksanaan mekanisme Samsat agar setiap kelompok 

kerja yang terkait dapat berjalan sesuai Insber dan Jurlak Samsat 

b. Melaksanakan koordinasi dengan kepala UPTD berhubungan dengan 

proses penetapan  SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan) didalam notice pajak. 

c. Melakukan koordinasi dengan Bendaharawan Samsat sesuai dengan 

penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan) 

d. Melakukan koordinasi dengan Bank Samsat sehubungan dengan 

setoran Dana SWDKLLJ dan transfer ke Kantor Cabang/Perwakilan. 

e. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

berhubungan dengan proses penggolongan kendaraan 

f. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

berhubungan dengan keterlambatan pengesahan 

g. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

sehubungan dengan kendaraan mutasi daerah. 
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6. Pelaksana Pelayanan Samsat 

a. Melakukan koordinasi dengan Bendaharawan Samsat sesuai dengan 

penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan) 

b. Melakukan koordinasi dengan Bank Samsat sehubungan dengan 

setoran Dana SWDKLLJ dan transfer ke kantor Cabang / Perwakilan 

c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Tingkat Regident 

POLRI sehubungan dengan proses penggolongan kendaraan 

d. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

berhubungan dengan keterlambatan pengesahan 

e. Melakukan koordinasi engan Kepala Bagian Regident POLRI 

sehubungan dengan kendaraan mutasi daerah. 

7. Kasir 

a. Melaksanakan pembuatan bukti penerimaan/ pengeluaran kas. 

b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan kwitansi/ faktur yang diajukan 

untuk pembayaran Dana santunan. 

c. Melaksanakan arus kas harian. 

d. Melaksanakan pembayaran dan penerimaan uang kas di Perwakilan. 

e. Menginformasikan kepada atasan langsung kekurangan/ kelebihan 

likuiditas. 

f. Melaksanakan penyimpanan uang dan kertas berharga di kantor 

Perwakilan. 
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g. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti penerimaan atau 

pengeluaran kas. 

h. Membuat Daftar Harian Kas. 

i. Membuat Daftar Mutasi Perkiraan Kas. 

j. Membuat Daftar Pemakain Cek. 

k. Membuat Daftar Pemakain Materai dan Perangko. 

8. Juru Mudi 

a. Melakukan perawatan mobil dinas. 

b. Melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan pada kendaraan dinas. 

c. Melaksanakan antar/ kemudi kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan. 

d. Melayani/ mengantarkan tamu-tamu perusahaan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

5. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja atau dapat juga disebut sumber daya manusia merupakan 

faktor yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kinerja perusahaan. 

Sukses atau tidaknya perusahaan sangat bergantung pada tenaga kerja. Oleh 

karena itu tenaga kerja adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh PT Jasa 

Raharja (Persero) Perwakilan Malang. 

Tenaga kerja di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang dibagi 

menjadi dua yaitu: 
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1) Karyawan Jasa Raharja, merupakan pegawai tetap dimana tugasnya diatur 

oleh pemerintah dengan sistem penggajian setiap bulan. 

2) Karyawan Aru Jasa, merupakan karyawan kontrak yang tugasnya 

membantu segala tugas dari seluruh karyawan tetap Jasa Raharja. Sistem 

kontrak minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebijaksanaan perusahaan . Sistem penggajiannya dibayarkan setiap bulan. 

         
   Tabel 1 

               Daftar Karyawan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang 
 

 

 

S

Sumber: PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang 

a. Kegiatan Usaha 

Kegiatan uasaha PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang adalah 

memberikan dana santunan kepada penumpang alat angkutan umum akibat 

kecelakaan dan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Selain itu, 

PT Jasa Raharja juga menerima pembayaran Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan 

Wajib (SW) Dana Kecelakaan. 

 

b. Hasil Usaha 

1. Dana Santunan Korban Kecelakaan  

Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW) yang terkumpul 

dijadikan sebagai sumber dana untuk pembayaran dan santunan kepada 

No Karyawan Jumlah 

1 Karyawan Tetap 13 Orang 

2 Karyawan Aru Jasa 3 Orang 

Jumlah 16 Orang 
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korban kecelakaan atau klaiment. Besarnya santunan yang dibayarkan 

adalah berbeda, hal ini bergantung besar atau kecilnya biaya perawatan yang 

dikeluarkan oleh korban kecelakaan atau klaiment. Pembayaran juga 

berbeda pada status korban yaitu korban mengalami luka-luka, cacat tetap 

atau meninggal dunia. 

2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) 

 Selain iuran wajib, SWDKLLJ juga merupakan sumber dana untuk 

membayar atau mengganti biaya-biaya perawatan yang dikeluarkan oleh 

korban atau ahli warisnya. Sumbangan wajib ini berasal dari biaya 

pendaftaran atau perpanjangan STNK yang di bayarkan oleh pemilik 

kendaraan bermotor. 

 

6. Pemasaran 

 Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh pihak PT  Jasa Raharja 

(Persero) Perwakilan Malang yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak atau 

instansi-instansi lain seperti DISPENDA, POLRI, Rumah Sakit, Kantor 

Bersama Samsat, Departemen Perhubungan, Organisasi Gabungan Pengusaha 

Kendaraan Bermotor Umum dan lain-lain. Bentuk kerjasama dengan Samsat 

adalah dengan adanya penempatan karyawan di kantor bersama Samsat di 

beberapa kota yang termasuk area kerja Perwakilan yaitu; Samsat Malang 

Kota, Samsat Malang Kabupaten 1 dan 2, Samsat Pasuruan, Samsat 

Probolinggo dan Samsat Lumajang. 
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Gambar 2 : Bagian kerjasama PT. Jasa Raharja perwakilan Malang.  
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B.  Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Terhadap  

 Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terjamin  

 1.  Posisi Kasus 

Untuk mempermudah pembahasan terhadap kasus ini, maka 

terlebih dahulu akan menerangkan para pihak yang menjadi penyebab 

terjadinya kecelakaan atau tabrakan kecelakaan bermotor dan ahli waris 

dari korban. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penjelasan pada 

pembahasan selanjutnya. 

1. Pihak Pertama yang disebut juga pihak penyebab terjadinya 

kecelakaan atau tabrakan lalu lintas yaitu: 

a. Nama  : Mochammad Lutfi 

Umur   :  22 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Krajan RT. 01/04. Kecamatan  

  Kromengan, Kabupaten Malang. 

Merupakan sebagai pengemudi sepeda motor dengan 

nomor polisi N. 5247 KL.   

 b.  Nama : Aan Subekti 

Umur  : 21 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki  

  Alamat  : Desa Sumber Gadang RT/RW 03/07 

      Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.  
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Merupakan pembonceng di sepeda motor dengan nomor 

polisi N.5247 KL. 

2. Pihak  Kedua atau kendaraan lainnya yang disebabkan adanya   

kecelakaan atau tabrakan lalu lintas, yaitu  

  Nama  : Moh. Rochman Zaenuri  

   Umur  : -  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Jalan Sembilang VII/31 C RT.05/01 Kota   

  Malang. 

Merupakan pengemudi dari mobil daihatsu dengan nomor 

polisi N.1775.AC. 

 3.  Pihak Ketiga disebut juga pihak yang mengajukan ganti kerugian 

pembayaran santunan asuransi kepada PT. Jasa Raharja perwakilan 

Malang, yaitu: 

  Nama  : Yatimin 

   Umur   : 44 Tahun 

   Jenis kelamin : Perempuan 

   Alamat  : Desa Sumber Gadang RT/RW 03/07 

        Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.  

Merupakan Ahli waris dari Aan Subekti, korban terjadinya 

kecelakaan lau lintas, statusnya sebagai orang tua korban. 
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Keterangan singkat kejadian kecelakaan, pada hari minggu 

tanggal 23 November 2008 pukul 10.30 WIB telah terjadi kecelakaan 

atau tabrakan antara 2 kendaraan bermotor antara sepeda motor dengan 

mobil daihatsu di jalan jurusan Surabaya Malang, Desa Lemahbang, 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan ini dipicu karena 

kelalaian salah satu kendaraan bermotor, yakni sepeda motor melintas di 

jalan yang salah dan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak mobil 

daihatsu. Dalam kecelakaan tersebut pihak pengemudi dan pembonceng 

sepeda motor akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian dan 

berdasarkan laporan dari kepolisian maka penyebab terjadinya 

kecelakaan adalah sepeda motor. Selanjutnya pada tanggal 26 November 

2008 ahli waris korban yang meninggal Aan Subekti, yakni orang tua 

korban mengajukan ganti kerugian pembayaran santunan asuransi 

kepada PT. Jasa Raharja perwakilan Malang52.  

 

2.  Sistem dan Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi 

Hukum asuransi mengenal adanya istilah evenement, yang 

dimaksud denga evenement adalah peristiwa yang tidak pasti yang menjadi 

beban penanggung. Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

yang dimaksud dengan peristiwa yang tidak pasti adalah kecelakaan lalu 

lintas jalan, yang mengancam keselamatan pihak ketiga yang berada di 

luar alat kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu. Apabila kecelakaan 

                                                 
52 Diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang , 2 

Maret 2008. 
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lalu lintas jalan ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian 

karena kematian, cacat tetap atau cedera yang dialami oleh pihak ketiga 

yang bersangkutan.53  

Kerugian pihak ketiga inilah yang wajib diganti oleh PT. 

Asuransi Jasa Raharja sebagai penanggung. Tidak ada penjelasan 

kecelakaan lalu lintas jalan dalam undang-undang, namun yang menjadi 

perhatian adalah akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas 

tersebut, yaitu kerugian karena kematian, cacat tetap yang diderita oleh 

pihak ketiga54. 

Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1965 ditetapkan 

bahwa, setiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan 

memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu-lintas 

Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut 

suatu tarif yang bersifat progresif. Dana yang terhimpun dari sumbangan 

wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) digunakan untuk 

pemberian santunan asuransi bagi korban-korban kecelakaan lalu lintas 

jalan, yaitu korban yang berada di luar kendaraan bermotor yang 

menyebabkan kecelakaan. Korban yang dimaksud di sini adalah manusia 

yang menjadi korban seperti pejalan kaki, penyebrang jalan, pengendara 

kendaraan lainnya yang diluar kesalahannya/kekuasaannya ditabrak/ 

                                                 
53 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2006, hal.218. 
54 Ibid., hal. 218. 
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dilanggar oleh kendaraan bermotor penyebab kecelakaan itu. Berdasarkan 

hal itu, maka jaminan sosial santunan asuransi hanya diberikan kepada 

para korban kecelakaan yang dijamin atau terjamin menurut Undang-

Undang dan peraturan Pemerintah. Jadi hak masyarakat atas santunan itu 

asuransi hanya diberikan kepada setiap orang yang berada di luar alat 

angkuatan lalu lintas jalan yang menimbulkan/menyebabkan kecelakaan, 

yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu 

lintas jalan tersebut. 

Pengertian alat angkutan lalu lintas menurut pasal 1 Undang-

undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah kendaraan bermotor dan kereta api, 

sehingga korban yang dijamin dan terjamin oleh Undang-undang Nomor 

34 Tahun 1964 junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 adalah: 

a.  Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh kendaraan bermotor 

dan kereta api; atau 

b.  Setiap orang atau mereka (orang-orang) yang berada di dalam suatu 

kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan yang 

mereka tumpangi dinyatakan tidak bersalah menurut Undang-Undang 

lalu Lintas yang berlaku. Termasuk dalam hal ini para penumpang 

kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor.   

Kasus di atas menyebutkan bahwa Mochammad Lutfi dan Aan 

Subekti  merupakan para penumpang kendaraan bermotor penyebab dari 

terjadinya kecelakaan. Berdasarkan kasus tersebut diketahui Mochammad 

Lutfi sebagai pengemudi kendaraan dan Aan Subekti sebagai 
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pembonceng. Pihak yang mengajukan ganti kerugian asuransi dalam kasus 

ini adalah pembonceng Aan Subekti yang diwakili oleh ahli warisnya. 

Pihak penyebab terjadinya kecelakaan atau pengemudi dan 

pembonceng pada kasus ini tidak berhak memperoleh pembayaran ganti 

rugi asuransi dari pihak PT. Jasa Raharja. Mengacu pada Pasal 10 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang bunyinya demikian, 

setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang 

menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari 

penggunaan alat lalu lintas jalan tersebut, maka yang memperoleh ganti 

kerugian asuransi hanyalah kendaraan bermotor yang ditabrak atau dalam 

kasus ini kendaraan lainnya akibat adanya kecelakaan. Selanjutnya juga 

disebutkan setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu 

kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor 

yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, 

termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda 

motor pribadi berhak memperoleh pembayaran ganti rugi asuransi. Berarti 

yang memperoleh ganti rugi asuransi adalah kendaraan lainnya bukan 

pihak penyebab kecelakaan55. 

Sistem yang digunakan oleh PT. Jasa Raharja kantor perwakilan 

Malang adalah sama dengan yang digunakan oleh seluruh kantor 

perwakilan di Indonesia. Sistem dan prosedur yang dilaksanakan PT. Jasa 

                                                 
55 Gatot N., Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang, Wawancara, 3 Maret 2008. 
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Raharja perwakilan Malang adalah sistem pengeluaran kas untuk 

pembayaran ganti rugi asuransi. Proses yang harus dilakukan oleh ahli 

waris korban kecelakaan yang tidak terjamin ketika mengajukan 

pembayaran ganti rugi asuransi korban kecelakaan kendaraan bermotor 

dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:56  

1. Pada proses awal yang dilakukan klaiment adalah melengkapi 

berkas sebanyak 3 rangkap. Syarat-syarat kelengkapan tersebut 

harus dipenuhi oleh klaiment guna memperoleh dana santunan. 

Apabila sudah lengkap, maka berkas akan diproses lebih lanjut 

untuk memperoleh santunan. Yatimin dalam kasus ini sebagai 

orang tua dan ahli waris dari korban harus melengkapi semua 

persyaratan, masing-masing berisi identitas korban, keterangan 

kepolisian, kartu keluarga, kwitansi perawatan dari Rumah Sakit. 

Kasus tersebut menjelaskan bahwa pembonceng atau pihak yang 

ingin mengajukan ganti kerugian asuransi meninggal dunia, maka 

keterangan ahli waris sah harus disertakan dan harus dilengkapi 

hasil survey klaim. Survey klaim ini bisa diperoleh ahli waris dari 

laporan polisi atau instansi terkait. 

2. Memasukkan Berkas ke dalam Buku Register Klaim. Setelah 

berkas klaim di periksa kelengkapannya, maka harus dicatat 

kedalam buku register klaim sesuai dengan nomor urutnya. 

                                                 
56 Wawancara, ibid. 
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Ahli waris korban kemudian melanjutkan proses ke pelaksana 

pelayanan PT. Jasa Raharja. Tahap ini kemudian akan melakukan 

wawancara dengan korban atau ahli warisnya yang sah dan 

menanyakan keadaan dan kondisi sosial ekonomi keluarga korban 

dan ahli waris korban dan menjelaskan kepada pihak keluarga 

korban atau ahli waris apakah terjamin atau tidak terjamin menurut 

Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan. 

3. PT. Jasa Raharja perwakilan Malang mengeluarkan Surat 

Penolakan karena status korban tidak terjamin menurut Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan. Dikeluarkannya surat penolakan ini, maka korban 

baik pengemudi kendaraan atau pembonceng dinyatakan sebagai 

penyebab terjadinya kecelakaan. Adanya surat penolakan tersebut 

adalah karena PT Jasa Raharja perwakilan Malang tidak 

diwajibkan untuk membayar kasus yang tidak terjamin sehingga 

upaya yang dilakukan oleh ahli waris korban akan ditolak oleh PT. 

Jasa Raharja perwakilan Malang dengan alasan tidak berkewajiban. 

Surat penolakan ini selanjutnya diserahkan kepada ahli waris 

korban yang ingin memperoleh pembayaran ganti kerugian 

asuransi akibat adanya kecelakaan kendaraan bermotor. 

4. Pihak dari PT. Jasa Raharja perwakilan Malang akan 

menganjurkan dan menginstruksikan kepada ahli waris korban 
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dalam kasus ini Yatimin untuk mengisi surat permohonan kembali 

pembayaran ganti rugi asuransi terhadap korban kecelakaan 

kendaraan bemotor walaupun korban kecelakaan Aan Subekti tidak 

terjamin berdasarkan undang-undang. PT. Jasa Raharja 

menginstruksikan kepada ahli waris korban untuk mengisi surat 

permohonan yang nantinya surat permohonan tersebut akan 

dipelajari oleh pimpinan PT. Jasa Raharja perwakilan Malang. 

Apabila surat permohonan kembali ditolak maka pembayaran ganti 

rugi asuransi terhadap ahli waris korban tidak akan diberikan. 

Sebaliknya jika surat permohonan diterima maka jaminan exgratia 

akan dikeluarkan sebagai pembayaran ganti rugi asuransi yang 

tidak terjamin berdasarkan undang-undang. Hal ini mengingat 

peran pemerintah yang diwakili oleh PT. Jasa Raharja mewujudkan 

Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Pertimbangan pemberian 

ganti rugi asuransi melalui jaminan exgratia merupakan wewenang 

penuh dari pimpinan PT. Jasa Raharja perwakilan Malang. 

Selanjutnya bila tahapan-tahapan di atas sudah dilalui, maka 

pemberian pembayaran ganti rugi asuransi akan dilanjutkan dengan 

proses dengan pembayaran santunan yang biasa dilakukan yaitu 

sebagai berikut: 

5. Bagian pelayanan mencatat berkas korban kedalam Buku Register 

Klaim dan membuat Tanda Pemeriksaan Berkas Pengajuan 
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Santunan (TPBPS) dan Lembar Disposisi Pengawal Berkas 

(LDPB). 

6. Bagian Pelayanan mengentry data ke dalam komputer dan 

membuat kwitansi pembayaran dan membuat surat pemberitahuan 

pembayaran santunan. 

7. Penanggungjawab Pelayanan meneliti kelengkapan berkas dan 

memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti 

keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan 

rekomendasi kepada Kepala Perwakilan. 

8. Kepala Perwakilan  menetapkan otoritas berkas/kasus: 

a. Terjamin 

b. Tidak terjamin 

c. Dilakukan Survey 

9. Penanggungjawab Sub Unit Keuangan melakukan verifikasi 

terhadap kebenaran, keabsahan kwitansi biaya-biaya perawatan 

pengobatan dan mencocokkan  dengan kwitansi pembayaran 

santunan. 

10. Kepala Perwakilan melakukan pengesahan penyerahan santunan. 

11. Bagian Kasir melakukan wawancara untuk memastikan  kebenaran 

penerima santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan. 

Upaya PT. Jasa Raharja cabang Malang dalam menentukan 

jumlah pembayaran klaim asuransi terhadap korban kecelakaan kendaraan 

bermotor berdasarkan adanya pengajuan klaim asuransi yang dilakukan 
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oleh pihak ketiga dalam hal ini ahli waris korban dan PT. Jasa Raharja 

menentukan pembayaran ganti rugi asuransi berdasarkan kasus seperti 

yang sudah disebutkan di atas. 

Undang-Undang Nomor  34 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 

menyebutkan, Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor: 

a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan 

bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab 

terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang 

kendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU Nomor 34 tahun 1964 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. 

Sesuai dengan data Laka Lantas Polresta Pasuruan, maka pembonceng 

atau Aan Subekti merupakan pihak penyebab terjadinya kecelakaan,  

sehingga baik pengemudi atau pembonceng tidak terjamin oleh 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, yang dilakukan oleh PT. Jasa 

Raharja dalam hal ini hanyalah sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

rasa kemanusiaan.  

Tanggung jawab sosial rasa kemanusiaan menyebabkan para 

penumpang yang menjadi korban itu perlu dibantu biaya 

pengobatannya (luka-luka atau cacat) dan dalam kasus ini ganti rugi 

santunan terhadap yang meninggal yang diberikan kepada ahli 

warisnya. Jaminan sosial (social security) inilah yang menjadi alasan 

bagi PT. Jasa Raharja dengan memberikan suatu kebijaksanaan 
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melalui keputusan direksi dengan memberikan santunan kepada 

korban penyebab terjadinya kecelakaan. 

b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak kepolisian belum 

diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan 

dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai 

penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan 

atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan 

Pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas maka jumlah 

pembayaran ganti rugi asuransi terhadap korban kecelakaan kendaraan 

bermotor didasarkan pada peraturan menteri keuangan.  

Tabel 2 
Besarnya Nilai Santunan 

 
Besarnya santunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan RI  No 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 

tanggal 26 Februari 2008. 

Angkutan Umum Jenis Santunan 
Darat/Laut Udara 

Meninggal Dunia Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- 
Catat Tetap (maksimal) Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- 
Biaya Rawatan (maksimal) Rp.10.000.000,- Rp.25.000.000,- 
Biaya Penguburan Rp.2.000.000,- Rp.2.000.000,- 

               Sumber: PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang 
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Jumlah yang diberikan PT. Jasa Raharja perwakilan Malang 

kepada ahli waris dari pembonceng yaitu Yatimin sebanyak 

Rp.25.000.000,00. Jumlah itu diberikan karena korban atau pembonceng 

Aan Subekti meninggal dunia di tempat kejadian. 

Pada dasarnya PT Jasa Raharja perwakilan Malang tidak 

diwajibkan untuk membayar kasus yang tidak terjamin tetapi karena 

adanya kebijaksanaan dari PT Jasa Raharja sendiri maka tetap dibayar. 

Upaya pembayaran ganti rugi asuransi ini dilakukan dengan alasan 

ekonomi dan kemanusiaan dari pihak PT. Jasa Raharja perwakilan 

Malang. Mengingat dalam kasus tersebut korban atau pembonceng masih 

dalam usia produktif, maka hal ini menjadi pertimbangan bagi pimpinan 

PT. Jasa Raharja cabang Malang untuk memberikan bantuan kemanusiaan 

yang mewakili pemerintah. 

Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

secara materiil materi muatan keputusan direksi adalah sesuai dan tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, karena 

menurut sistem dan prosedur pengajuan permohonan ganti kerugian itu 

telah sesuai dengan ketentuan UU yaitu tidak membayar atau tidak 

memberikan ganti rugi kepada korban tidak terjamin. Akan tetapi sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan direksi maka PT Jasa 

Raharja demi alasan kemanusiaan wajib menganjurkan kepada ahli waris 

dari korban yang tidak terjamin berdasarkan Undang-Undang untuk 
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mengajukan surat permohonan kembali untuk kemudian diperiksa dan 

diberikan ganti rugi. 

 

C.  Pertimbangan PT. Jasa Raharja Dalam Pelaksanaan Pembayaran 

Ganti Kerugian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Kendaraan 

Bermotor Tidak Terjamin 

Pasal 1 sub (3) Undang-Undang Nomor  2 Tahun 1992 tentang 

asuransi disebutkan bahwa program asuransi sosial adalah program 

asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-

undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi 

kesejahteraan masyarakat. Diberikannya defenisi asuransi sosial 

merupakan suatu kemajuan karena dalam KUHD sendiri yang pada 

waktu itu belum mengenal asuransi demikian tidak terdapat pengertian 

asuransi sosial tersebut. Asuransi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Bersifat wajib 

b. Ditetapkan berdasarkan undang-undang 

c. Tujuannya memberikan suatu jaminan sosial57. 

Asuransi sosial juga seringkali disebut sebagai asuransi 

pemerintah karena diadakan dan diwajibkan oleh pemerintah terhadap 

golongan-golongan masyarakat tertentu58. Di dalam perkembangannya 

                                                 
57 Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, 

Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung: 2004, hal. 121. 
58 Sihabudin, Slide Out Mata Kuliah Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya 2008.  
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sendiri asuransi yang terdapat di dalam KUHD dapat dikatakan sebagai 

asuransi komersial, karena tidak dapat menampung sepenuhnya 

menampung resiko sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu kemudian 

muncul golongan asuransi sosial sebagai pengembangan dari asuransi 

komersial. 

Penyelenggaraan asuransi yang bersifat wajib tidaklah 

bertentangan dengan fitrah manusia madani (civilized society). Justru 

masyarakat madani memiliki banyak sekali kewajiban individu terhadap 

masyarakat secara kolektif sebagai perwujudan kehidupan berbudaya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka suatu asuransi sosial haruslah 

didasarkan pada suatu undang-undang dengan pembayaran premi dan 

paket jaminan yang memungkinkan terjadinya pemerataan 

Munculnya asuransi sosial terjadi di seluruh dunia, terutama 

dengan muncul konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang 

menjadikan negara lebih berperan dalam menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Konsep dimaksud sebagaimana diketahui merupakan 

tandingan dari konsep negara polis (police state). Indonesia sendiri 

sebagai negara kesejahteraan telah menyelenggarakan berbagai jenis 

asuransi sosial yaitu : 

a. Pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan penerima 

pensiun beserta anggota keluarganya yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984. Jenis asuransi ini dikenal 

dengan Asuransi Kesehatan (Askes). 
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b. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (diatur dalam 

Undan-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 1965). 

c. Dana kecelakaan lalu lintas jalan (diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1965). 

d. Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 1981). 

e. Asuransi sosial ABRI (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

44 Tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971). 

f. Asuransi sosial tenaga kerja yang dikenal dengan singkatan 

ASTEK dan pengaturannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

197759. 

 Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

menyebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Asuransi sosial 

bertujuan untuk menjamin akses semua orang yang memerlukan 

pelayanan tanpa memperdulikan status ekonomi atau usianya.  

Ketentuan mengenai dana kecelakaan lalu lintas jalan diatur 

dengan undang-undang nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan 

                                                 
59 Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, loc. Cit. 
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Lalu Lintas Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 

lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut didasari 

oleh aspek folosofis, sosiologis, dan yuridis yakni sebagai berikut60:  

a. Aspek Filosofis 

Landasan moral dasar penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 adalah 

kewajiban Negara sebagai penyelenggara lalu lintas jalan untuk 

melindungi keselamatan tiap pengguna jalan secara berkeadilan, 

dengan mendorong tanggung jawab pemilik atau pengusaha 

angkutan lalu lintas jalan sebagai pihak yang mampu 

mengaktualisasikan potensi resiko yang melekat pada tiap kegiatan 

transportasi jalan, yang memicu terjadinya kecelakaan yang 

menyebabkan pihak lain menjadi korban. 

 

b. Aspek Sosiologis 

UU Nomor 34 Tahun 1964, merupakan representasi dari usaha 

kepemihakan Negara untuk melindungi kepentingan umum dan 

memenuhi rasa keadilan yang diwujudkan melalui pemberian 

santunan untuk menutup akibat keuangan kepada korban/ahli waris 

dari kecelakan lalu lintas jalan yang ditanggung oleh penyebab 

terjadinya kecelakaan. 

                                                 
60 Anonymous, Kajian Sumber Keselamatan  Jalan, Perhubungan Darat 2008, 

http://www.hubdat.web.id, diakses tanggal 20 Maret 2009. 
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c. Aspek Yurudis 

Kerangka regulasi dana kecelakaan lalu lintas jalan meliputi: 

1. Pasal 1 b tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan 

Bahwa Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, 

yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu- 

lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan 

karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang 

bersangkutan. 

2. Pasal 2 tentang Sumbangan wajib 

Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diharuskan 

memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada dana kecelakaan 

lalu lintas jalan. Dalam peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah  

Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan, bahwa pelaksanaan pembayaran 

sumbangan wajib dilakukan setiap tahun, selambat-lambatnya 

akhir bulan juni tahun yang bersangkutan, ditunjukkan melalui 

surat bukti pembayaran. Jumlah Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, ditetapkan 

sebagai berikut : 
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Tabel 3 
Tarif SWDKLLJ 

Sesuai SK Menteri Keuangan No. 36/PMK.010/2008 
Tanggal 26 Februari 2008 

GOL JENIS KENDARAAN TARIP 
SWDKLLJ KD/SERT. JUMLAH

A Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, 
mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran. 0 3000 3000 

B Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, 
excavator, crane dan sejenisnya. 20000 3000 23000 

C1 
Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter 
diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor 
roda tiga. 

32000 3000 35000 

C2 Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc. 80000 3000 83000 

DP Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, 
dan mobil penumpang bukan angkutan umum. 140000 3000 143000 

DU Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc. 70000 3000 73000 
EP Bus dan Microbus bukan angkutan umum. 150000 3000 153000 

EU 
Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil 
penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 
cc. 

87000 3000 90000 

F 
Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil 
barang diatas 2.400 cc, truck container, dan 
sejenisnya. 

160000 3000 163000 

Sumber: PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang 
 

3. Pasal 4 tentang jaminan bagi korban atau ahli waris kecelakaan lalu 

lintas jalan Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacad tetap 

akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas 

jalan, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli 

warisnya, tetapi hak atas pembayaran dana dinyatakan tidak ada jika 

korban telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang. 
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4. Pasal 5 tentang hal-hal mengenai dana, bahwa pengurusan dan 

penguasaan dana dilakukan oleh suatu perusahaan yang ditunjuk, 

berikut investasi dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 mengatur ketentuan 

mengenai pengurusan dan pengelolaan dana yang terdapat pada 

pasal 7, 8 dan pasal 9 ayat (1) 

Pasal 7, bahwa Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun 

merupakan dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan 

korban/ahli-waris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu-lintas 

jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah ini. 

Pasal 8 Bahwa Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan diurus dan 

dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara, tentang perusahaan 

Negara, yang khusus ditunjuk menteri untuk itu. Selanjutnya, 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 

tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan. 

Pasal 9 ayat 1, Bagian Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang 

investable diperbungakan dalam proyek-proyek yang produktif di 

mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau 

sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Ayat 2, 

Pelaksanaan investasi diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan 
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menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan 

persetujuan Menteri. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan merupakan lingkup dari asuransi sosial yang mempunyai 

tujuan menciptakan program jaminan perlindungan sosial bagi 

masyarakat yang mungkin menjadi korban dari kecelakaan-kecelakaan 

lalu lintas diluar kesalahannya. Prinsip itulah yang disebut sebagai 

keadilan sosial (social justice) yang menjadi falsafah hidup bangsa 

Indonesia. Asuransi sosial memiliki fungsi redistribusi hak dan 

kewajiban antara berbagai kelompok masyarakat61. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1965 menjelaskan pembayaran ganti kerugian asuransi 

terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor didasarkan pada hal 

berikut62:  

1. Korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga, yaitu :  

a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang 

menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat 

kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan 

tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor. 

                                                 
61 Ibid 
62 www.jasaraharja.co.id 
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b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu 

kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran 

bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab 

kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan 

bermotor dan sepeda motor pribadi. 

2. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor 

a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian 

dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan 

merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik 

pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak 

terjamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. 

b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian 

belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi 

penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua 

pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya 

kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau 

ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/ Putusan 

Pengadilan. 

3. Kasus  Tabrak Lari 
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Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus 

kejadiannya. 

4. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api  

a. Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau 

menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/ 

penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan 

akibat lalu lintas perjalanan kerata api, maka korban terjamin 

Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 1964. 

b. Pejalan kaki atau pengemudi/ penumpang kendaraan bermotor 

yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang 

sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan 

lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin 

oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. 

Berdasarkan uraian seperti yang disebutkan di atas, perlu 

dipahami bahwa pemberian pembayaran ganti kerugian terhadap korban 

yang tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tidak diatur  secara jelas63 dan 

setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian, 

ditemukan fakta bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut adalah 

pengemudi dan penumpang yang tidak terjamin dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah  No 18 tahun 1965 

sebagaimana telah disebutkan di atas. 

                                                 
63 Gatot  N., Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang, Wawancara, 25 Ferbuari 2008. 
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Adapun yang menjadi dasar pertimbangan  PT. Jasa Raharja 

dalam penentuan pembayaran ganti rugi asuransi terhadap korban 

kecelakaan kendaraan bermotor yang tidak terjamin menurut Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah adalah jaminan exgratia atau jaminan 

di luar ketentuan yang ada. Jaminan exgratia artinya adalah spesialisasi 

pembayaran santunan ganti kerugian secara teknis yang tidak terjamin 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Lalu Lintas Jalan. 

Pembayaran ganti kerugian berdasarkan jaminan exgratia dapat diberikan 

dengan pertimbangan non teknis dan komersial. Pertimbangan non teknis 

merupakan pertimbangan dari sisi kemanusiaan, sedangkan pertimbangan 

komersial merupakan pertimbangan dari profit atau keuntungan yang 

dimiliki oleh perusahaan. Artinya masyarakat yang selama ini telah 

memberikan kontribusi profit cukup besar kepada PT. Jasa Raharja 

perwakilan Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PT. 

Jasa Raharja perwakilan Malang menjelaskan bahwa sebenarnya 

pembayaran melalui jaminan exgratia ini berlaku sejak tahun 2004 dan 

tidak diberikan 100 %, karena pembayaran jaminan exgratia berdasarkan 

belas kasihan dan secara suka rela, namun dalam pelaksanaannya selalu 

dibayarkan penuh 100 % sesuai dengan akibat kecelakaan lalu lintas yang 

terjadi 64. 

                                                 
64 Wawancara, Ibid. 
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Latar belakang lahirnya jaminan exgratia ini disebabkan karena, 

yaitu: 

1. Pengaturan tentang pemberian ganti kerugian kepada korban 

yang tidak terjamin belum diatur dalam ketentuan Undang-

Undang, sehingga pemerintah yang diwakili PT. Jasa Raharja 

mengambil suatu terobosan untuk melengkapi apa yang belum 

diatur dalam undang-undang untuk mencapai prinsip keadilan 

sosial dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian 

masyarakat itu sendiri pemerintah memberikan suatu 

kebijaksanaan melalui keputusan direksi. 

2. Adanya tuntutan reformasi di tubuh BUMN65, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) poin c 

tentang BUMN menyebutkan bahwa maksud dan tujuan 

pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, 

dan pada pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi 

anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan 

serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, 

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, serta kewajaran. 

                                                 
65 Wawancara, Ibid. 
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3. Bahwa sistem regulasi mengenai dana kecelakaan lalu lintas 

jalan saat ini tidak mampu menjalankan fungsi law as social 

engineering tool, berupa kesadaran pengguna jalan untuk selalu 

mengupayakan pencegahan terjadinya kecelakaan, hal ini 

disebabkan oleh sifat pertanggungan dana kecelakaan tidak 

progresif, tidak membedakan nilai pertanggungan dalam 

sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, antara 

pengemudi yang selamat dengan pengemudi yang sering 

menyebabkan kecelakaan. 

Sedangkan yang menjadi dasar dari adanya jaminan exgratia 

adalah kebijakan direksi yang dituangkan menjadi suatu keputusan, yaitu 

Nomor Kep/180/Des/2004 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember tahun 

2004 dan dilaksanakan oleh kepala cabang atau perwakilan dan dengan 

adanya jaminan exgratia ini maka menjadi kewenangan mutlak dan penuh 

dari kepala atau pimpinan PT. Jasa Raharja perwakilan Malang dalam 

menolak atau memberikan pembayaran ganti rugi asuransi terhadap pihak 

yang mengajukan klaim untuk pembayaran ganti kerugian asuransi 

terhadap korban kecelakaan yang tidak terjamin berdasarkan undang-

undang66. 

 

                                                 
66 Wawancara, Ibid. 
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Banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang jaminan 

exgratia ini, hal ini disebabkan oleh67: 

a. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa 

Raharja tentang pelaksanaan dan syarat-syarat dalam 

memperoleh jaminan exgratia terhadap korban kecelakaan 

kendaraan bermotor yang tidak dijamin atau tidak terjamin 

berdasarkan undang-undang. 

b. Jaminan exgratia merupakan dasar pemberian ganti kerugian 

terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor yang tidak 

dijamin atau tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 34 

tahun 1964 dan Peraturan pelaksananya, tetapi jaminan exgratia 

ini tidak dapat dipublikasikan kepada orang banyak dengan 

alasan PT. Jasa Raharja bersifat pasif dan hanya menunggu 

datangnya klam asuransi pembayaran santunan ganti rugi dari 

masyarakat. Sehingga walaupun tidak dijamin oleh Undang-

Undang, masyarakat tetap mengajukan permintaan ganti rugi 

kepada PT. Jasa Raharja. Akibatnya, apabila hal tersebut tetap 

dilakukan maka akan ditolak oleh kepala perwakilan PT. Jasa 

Raharja tempat perwakilan berada dan kemudian dilanjutkan 

untuk proses selanjutnya. 

c. Pada dasarnya jaminan exgratia ini mulai berlaku sejak tahun 

2004, artinya sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan 

                                                 
67 Wawancara, Ibid. 
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Peraturan pelaksananya mulai diberlakukan sampai tahun 2003 

maka pihak yang mengajukan santunan pembayaran ganti 

kerugian asuransi akan langsung ditolak oleh. PT. Jasa Raharja. 

PT. Jasa Raharja mempunyai alasan dan pendapat bahwa hal itu 

tidak diatur dan mereka tidak berwenang untuk 

melaksanakannya. 

d. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang adanya santunan 

yang bisa mereka klaim dan masyarakat malas mengurus, karena 

jumlah dana yang mereka peroleh kadang-kadang tidak 

sebanding dengan waktu dan kerepotan mereka mengajukan 

klaim. 

Mengenai tanggung jawab terhadap pihak lain diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai berikut. 

Pasal 1365 

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 

Pasal 1366 

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang 

disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang 

disebabkan kelalaian atau kesembronoannya68. 

                                                 
68 R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 2001, hal 346. 



 
 

99

Dari kedua pasal KUHPdt di atas jelas bahwa pemilik kendaraan 

bertanggung jawab terhadap orang lain yang dirugikan oleh kendarannya 

karena kesalahan atau kelalaian orang yang mengemudikan kendaraan itu. 

Kerugian finansial atas kendaraan beremotor yang mengalami kecelakaan 

dan tanggungjawab terhadap pihak lain yang dirugiakan oleh kendaraan 

itu, merupakan beban berat bagi pemilik kendaraan. Akan tetapi apabila 

dikaitkan dengan kecelakaan yang terjadi pada kasus diatas, dimana 

pemilik kendaraan yang juga sebagai pihak penyebab terjadinya 

kecelakaan meninggal di lokasi kejadian sudah barang tentu tidak 

mempunyai dana untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain. 

Disinilah peran PT. Jasa Raharja sangat dibutuhkan sebagai penanggung 

jawab dan pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan sebagai 

asuransi yang diselenggarakan atau diatur oleh pemerintah yang 

melindungi golongan ekonomi lemah dan menjamin keadilan yang merata 

(equity) maka sangat perlu untuk memberikan ganti kerugian kepada 

korban yang mengalami kecelakaan, walupun yang menjadi korban adalah 

kendaraan penyebab terjadinya kecelakaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

1. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi oleh PT. Jasa 

Raharja terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor terhadap 

korban yang tidak terjamin dilakukan dengan menganjurkan dan 

menginstruksikan kepada ahli waris korban untuk mengisi surat 

permohonan kembali pembayaran ganti rugi asuransi terhadap 

korban kecelakaan kendaraan bemotor walaupun korban kecelakaan 

tidak dijamin berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. 

Surat permohonan tersebut akan dipelajari oleh pimpinan PT. Jasa 

Raharja perwakilan Malang. Apabila surat permohonan kembali 

ditolak maka pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap ahli waris 

korban tidak akan diberikan, sebaliknya jika surat permohonan 

diterima maka jaminan exgratia akan dikeluarkan oleh pimpinan 

perwakilan sebagai pembayaran ganti kerugian asuransi yang tidak 

terjamin berdasarkan undang-undang.  

2. Pertimbangan PT. Jasa Raharja dalam pelaksanaan pembayaran ganti 

kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor 

penyebab kecelakan atau yang tidak terjamin menurut Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah jaminan exgratia adalah 

jaminan di luar ketentuan yang ada atau spesialisasi pembayaran 

ganti kerugian asuransi secara teknis yang tidak terjamin berdasarkan 
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undang-undang. Jaminan exgratia merupakan kebijakan direksi yang 

dituangkan menjadi suatu keputusan, yaitu Nomor 

Kep/180/Des/2004 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember tahun 

2004 dan dilaksanakan oleh kepala cabang atau perwakilan. Adanya 

jaminan exgratia ini, maka menjadi kewenangan mutlak dan penuh 

dari kepala atau pimpinan PT. Jasa Raharja perwakilan Malang 

dalam menolak atau memberikan pembayaran ganti kerugian 

asuransi terhadap pihak yang mengajukan klaim untuk pembayaran 

ganti kerugian asuransi terhadap korban kecelakaan yang tidak 

terjamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. 

 

B. Saran 

1. a.   Bagi PT. Jasa Raharja  

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap 

korban yang tidak terjamin berdasarkan undang-undang dan 

peraturan pemerintah seharusnya lebih disosialisasikan lagi 

kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang belum 

mengerti tentang tata cara pemberian pembayaran ganti kerugian 

asuransi tersebut. 

b.  Bagi Masyarakat  

Masyarakat seharusnya berperan aktif untuk menanyakan kepada 

PT. Jasa Raharja tentang pelaksanaan ganti kerugian asuransi dan 
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tidak menunggu setelah mengalami kecelakaan, hal ini 

mengingat PT. Jasa Raharja pasif dan lebih menunggu datangnya 

klaim dari pihak yang mengajukan ganti kerugian asuransi.  

2. Perlunya merevisi atau menyempurnakan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 1964 dan Peraturan Pelaksana Nomor 18 Tahun 1965 

dengan ketentuan yang baru dan yang lebih relevan dengan saat ini, 

khususnya terhadap korban yang tidak terjamin. Saat ini pembayaran 

ganti kerugian asuransi terhadap korban yang tidak terjamin hanya 

diatur melalui keputusan direksi dan menjadi kewenangan penuh dari 

pimpinan perwakilan PT. Jasa Raharja dalam pelaksanaannya, 

sehingga keadaan demikian berpotensi mempengaruhi kinerja 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal 

inilah yang perlu menjadi perhatian dalam menuju pembangunan 

bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. 
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Wawancara yang Ditujukan kepada Pihak PT. Jasa Raharja Perwakilan 

Malang 

 

1. Apakah para penumpang kendaraan bermotor penyebab terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang juga menjadi korban tetap diberikan 

ganti kerugian asuransi? 

 

 

 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran ganti kerugian 

asuransi apabila korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak terjamin 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964? 

 

 

 

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembayaran ganti 

kerugian asuransi apabila korban kecelakaan lalu lintas tidak 

terjamin? 
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4. Sejak kapan pembayaran ganti kerugian asuransi terhadap korban 

yang tidak terjamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

1964  mulai diberlakukan? 

5. Faktor apa yang mendasari PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang 

dalam memberikan ganti kerugian asuransi terhadap korban 

kecelakaan lalu lintas terhadap korban yang tidak terjamin 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964? 

 

 

 

6. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh ahli waris korban dalam 

mengajukan ganti kerugian asuransi apabila korban tidak terjamin 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964? 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Terima Kasih 

Parningotan Manalu 
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