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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang   

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus berdasarkan kemampuan sendiri dan 

oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana 

investasi. Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi 

masyarakat. Bisnis perasuransian di Indonesia hampir sama tuanya dengan bisnis 

perbankan. Makin tinggi pendapatan perkapita masyarakat, makin mampu 

masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan 

keselamatannya dari ancaman bahaya, karena pendapatan masyarakat meningkat 

maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Dengan demikian usaha 

perasuransian juga berkembang. Nama-nama perusahaan asuransi jiwa seperti 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tergolong perusahaan asuransi yang cukup 

dikenal masyarakat. Dibandingkan industri perbankan, industri perasuransian kurang 

banyak mendapat perhatian masyarakat.  

Sebagian masyarakat cenderung memisahkan sebagian penghasilannya untuk 

disimpan di Bank daripada dipergunakan untuk asuransi. Kita harus mengakui, 

meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang asuransi, namun masih banyak 

orang awam terhadap apa itu asuransi serta peraturan perundang-undangan tentang 

asuransi. Masyarakat masih sering merasakan bahwa asuransi tak melindungi 
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aktivitasnya, bahkan cenderung merugikannya, meskipun kesan itu tidak semuanya 

benar.  

Tradisi berasuransi masih dianggap hal baru oleh sebagian masyarakat konsumen, 

padahal sejalan dengan semakin kompleknya aktivitas para pelaku ekonomi 

(pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, koperasi dan konsumen), berbagai risiko 

senantiasa mengincar konsumen setiap saat.Dalam masyarakat modern seperti 

sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang luas, 

karena perusahaan asuransi mempunyai jangkauan uang menyangkut kepentingan-

kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Disamping itu ia juga dapat 

menjangkau baik kepentingan individu, maupun kepentingan masyarakat luas, baik 

risiko individual maupun risiko kolektif.  

Berbicara mengenai risiko, setiap manusia di dalam hidupnya selalu 

dihadapkan pada dua hal yaitu hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Hal-hal ini 

yang dalam asuransi disebut risiko atau sesuatu yang tidak pasti. Risiko tidak lain 

adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya, 

misalkan : rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian. 

Inilah risiko yang harus ditanggung pemiliknya.   

Pada dasarnya setiap orang di dalam usaha untuk mendapatkan kesejahteraan baik 

itu kesejahteraan jasmani ataupun rohani mulai memikirkan resiko yang mungkin 

akan terjadi. Sehingga menuntut kita agar mengadakan persiapan secara matang 

untuk menghadapi masa-masa sulit jika menimpa di masa yang akan datang , baik 
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resiko datangnya dari unsur kettidaksengajaan maupun dari unsur kecerobohan 

manusia itu sendiri. Manusia tidak ingin merugi, ia selalu berusaha mencegahnya 

ataupun setidak-tidaknya mengalihkan resiko yang mungkin akan dihadapinya. Salah 

satu usaha mengalihkan resiko itu akan dirasakan manfaatnya setelah memenuhi 

perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan dikenal dengan kata 

Asuransi Jiwa.  

Asuransi jiwa adalah program asuransi yang  bertujuan untuk memberitakan 

perlindungan terhadap resiko pada jiwa seseorang yang menjadi tertanggung selama 

masa asuransi terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan oleh 

meninggal yang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Misalnya. Jaminan anak 

atau keluarga, apabila seorang tertanggung telah meninggal dunia sebelum waktunya 

atau dengan tiba-tiba, si anak tidak terlantar hidupnya. Bisa juga terjadi terhadap 

seorang yang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah 

sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknnya maka dengan menjadi nasabah 

asuransi jiwa resiko yang mungkin terjadi dalam arti kehilangan kesempatan untuk 

mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa. 

Apabila tertanggung tersebut telah meninggal dunia, maka tuntuntan dari pihak 

tertanggung dengan adanya kontrak perjanjian antara perusahaan asuransi dengan 

tertanggung sebelumnya, akan diurus oleh pihak tertanggung atau ahli waris dengan 

terlebih dahulu memenuhi prosedur pengajuan klaim kematian kepada perusahaan 

asuransi. 
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Dalam masalah klaim asuransi saat ini, banyak kasus yang terjadi bahwa manfaat 

yang seharusnya diterima oleh peserta asuransi tidak bisa diperoleh karena ada 

prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi, sehingga menjadi kendala dalam 

proses pencairan klaim. Oleh karena itu, peserta harus membaca poilis secara 

seksama. 

Salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan dalam 

pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan adalah lembaga 

asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko 

yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan 

hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat disatu pihak 

terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat menganggu 

kesinambungan kegiatan usahanya.  

 Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada 

pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari 

tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.  

Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi  

itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan risiko. Risiko 

diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (uncertainty of financial loss) 

didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya 

risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar 
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kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi 

kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi 

dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) 

setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. 

Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).  

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko-

risiko yang mungkin timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian antara lain:  

1.  Menghindari (Avoidance) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian.  

2.  Mencegah (Prevention) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan 

tujuan paling tidak mengurangi kerugian.  

3. Mengalihkan (Transfer) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat 

menimpa dirinya dialihkan pihak lain.  

4. Menerima (Assumption or Retention). 

 Metode peralihan risiko dalam bentuk asuransi dianggap cara yang paling 

baik dalam pengelolaan risiko. Jika risiko itu menyangkut nyawa manusia, maka 

jiwa seseorang dipertanggungkan, risiko kematian tersebut ditanggung 

perusahaan asuransi jiwa (penanggung).  

Keikutsertaan konsumen dalam berbagai program dan jenis asuransi sangat 

bergantung pada pemahaman konsumen terhadap produk asuransi yang 
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ditawarkan. Tidak mudah mendapatkan informasi seberapa jauh pemahaman 

masyarakat pada umumnya terhadap produk-produk asuransi. Karenanya bila 

masyarakat didatangi petugas sales promotion perusahaan asuransi jiwa, 

masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur terhadap berbagai manfaat mengikuti 

asuransi tersebut. Sering dijumpai kasus petugas asuransi masih mempunyai 

hubungan relasi dengan masyarakat sehingga mudah bagi masyarakat untuk 

memutuskan menjadi konsumen asuransi yang bersangkutan. Padahal kedekatan 

petugas asuransi dengan konsumen tidak akan berpengaruh terhadap konsekuensi 

hukum keikutsertaan konsumen dalam asuransi. 

  Mengenai definisi sederhana dari pertanggungan jiwa yaitu: pertanggungan 

jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan 

penanggung dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang 

yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada 

pengguna asuransi yang didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang 

ditunjuk. 

Persaingan mendapatkan peserta asuransi memang sering terjadi di kalangan 

perusahaan asuransi apalagi dalam era perdagangan bebas. Perusahaan asuransi 

telah membuat suatu pilihan untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya 

tanpa memperhitungkan apakah penetapan besarnya premi yang tidak 

proporsional (rendah) tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari sisi 

underwriting yaitu kemampuan untuk membayar polis. Akibatnya klaim asuransi 
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peserta asuransi ditolak tanpa alasan yang benar dan patut. Dalam keadaan seperti 

ini, tidak ada perlindungan risiko yang dialami peserta asuransi. Sebaliknya 

perusahaan asuransi sudah mendapatkan premi yang dibayarkan konsumen.  

Perjanjian asuransi ada sejak kata sepakat dari pihak tertanggung sebagai 

pemegang polis dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa. Hal 

tersebut sebagaimana terdapat didalam pasal 257 KUHD yang berbunyi sebagai 

berikut: “ Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-

hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si 

tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya 

ditandatangani.” Secara umum perjanjian asuransi dapat disebut sebagai 

perjanjian konsensual, yang berarti adanya hubungan timbal balik diantara kedua 

belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga ada 

saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. Keterikatan itu dibuktikan 

dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis 

merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan tetapi bukan merupakan 

unsur dari perjanjian pertanggungan.  

Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan 

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

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

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

yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi.  
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Seharusnya ketentuan yang tertuang, baik dalam polis maupun syarat-syarat 

umum polis dibuat secara berimbang dan tidak merugikan konsumen peserta 

asuransi dan perusahaan asuransi. Terutama dalam penetapan besarnya premi 

tidak boleh merugikan peserta asuransi. Demikian pula semakin muda usia 

peserta asuransi maka semakin kecil premi yang harus dibayarkan. Bila besarnya 

premi yang ditawarkan sangat mempengaruhi pengeluaran peserta asuransi dalam 

sebulan atau setahun, lebih baik konsumen menunda dulu kebutuhan berasuransi. 

Dalam hal pembayaran premi menunggak, maka perlindungan tak lagi dijamin. 

Bila tak diminta atas desakan konsumen peserta asuransi, sebagian perusahaan 

asuransi kurang memberikan informasi yang detail dan sejelas-jelasnya tentang 

sistem perhitungan besarnya premi yang harus dibayarkan, nilai tunai selama 

masa pertanggungan, serta syarat-syarat umum polis.  

 Perjanjian pertanggungan jiwa berakhir karena beberapa hal, antara lain 

karena terjadinya evenemen atau peristiwa yang tidak pasti kapan meninggalnya 

tertanggung, jangka waktunya berakhir atau dapat juga apabila sebelum jangka 

waktu berakhir dan asuransi gugur. Ada kalanya perjanjian pertanggungan jiwa 

berhenti sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, yaitu apabila:  Atas 

kemauan pihak pemegang polis atau pengambil asuransi atau tertanggung.  

1. Diberhentikannya oleh pihak penanggung karena pemegang polis atau 

pengambil asuransi atau tertanggung tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana mestinya.  
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2. Perjanjian Asuransi jiwa terhenti karena keadaan terpaksa mutlak (force 

majure). 

Namun tidak setiap kerugian (loss) akibatnya dari peristiwa itu mendapat ganti 

kerugian (compensation). Harus dilihat terlebih dahulu apakah peristiwa yang telah 

terjadi adalah peristiwa yang ditanggung oleh penanggung dan disebutkan dalam 

polis. Namun karena evenemen dalam asuransi jiwa hanya satu, yaitu ketidakpastian 

meninggalnya seseorang, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis.  

Untuk itu apabila terjadi evenemen, maka tertanggung berhak atas uang santunan 

dari penanggung. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak 

terjadi evenemen maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak 

memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah 

ditetapkan berdasarkan perjanjian. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada 

penanggung inilah yang biasanya disebut klaim.Dalam mengadakan perjanjian 

apapun, walaupun sudah diupayakan agar semua kata-kata dan perumusan dalam 

perjanjian itu dituliskan secara ringkas, sederhana dan tegas namun dalam 

pelaksanaannya masih sering menimbulkan masalah.  

Disamping itu, terdapat keharusan menyelesaikan klaim asuransi jiwa dengan 

sebaik-baiknya. Alasan yang dicari-cari untuk menolak klaim asuransi konsumen 

seharusnya dihindarkan.  Dalam praktek perasuransian, terdapat fenomena untuk 

mempersulit pengajuan klaim manfaat asuransi jiwa. Bila ini sering terjadi, 

masyarakat konsumen akan semakin jauh dari asuransi jiwa. Seperti  dalam hal 
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pemegang polis asuransi jiwa yang belum waktunya mengajukan klaim asuransi 

setelah masa pertanggungan berakhir, dalam praktek disebut pula klaim habis 

kontrak, diminta untuk memperbaharui polis asuransinya dengan alasan petugas 

penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransi pemegang polis kepada 

perusahaan. Padahal pemegang polis sudah membayar preminya.  

Pembaharuan polis itu membawa akibat jumlah premi yang harus dibayarkan 

meningkat. Konsekuensinya pengeluaran pemegang polis asuransi jiwa yang 

bersangkutan akan bertambah perbulan atau pertahunnya, dan ia akan berada pada 

posisi yang sangat dirugikan. Sebab kelalaian petugas premi (agen asuransi) dalam 

bentuk tidak disetorkannya premi kepada perusahaan asuransi dibebankan kepada 

pemegang polis asuransi jiwa yang bersangkutan. Undang-Undang No 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian, petugas penagih premi baik secara perorangan ataupun 

badan hukum, sepanjang petugas tersebut telah diberi kuasa untuk itu, segala 

tindakannya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Petugas penagih premi 

memberikan bukti pembayaran premi asuransi yang sah bersamaan atau pada saat 

konsumen menyerahkan pembayaran uang premi. Ini membuktikan bahwa 

perusahaan asuransi tidak dibenarkan mengelak dari tanggung jawabnya.  

Berdasarkan atas penelitian penulis bahwa seringkali timbul hambatan-hambatan 

pada saat penyelesaian klaim asuransi, beberapa  contoh kasusnya yaitu lambannya 

penanganan berkenaan dengan cairnya uang tuntutan ganti kerugian yang seharusnya 

menjadi hak tertanggung disebabkan karena lambannya proses persetujuan dari 
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Kantor Pusat Perusahaan Asuransi; pembaharuan polis asuransi dengan alasan agen 

petugas penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransi pemegang polis kepada 

perusahaan; kelalaian agen petugas asuransi dalam bentuk tidak disetorkannya premi 

kepada perusahaan asuransi sehingga dibebankan kepada pemegang polis;  hambatan 

penyelesaian klaim asuransi karena disebabkan tidak lengkapnya dokumen-dokumen 

yang harus dipenuhi pada saat pengajuan klaim sehingga hal ini dapat memperlambat 

proses pelaksanaan klaim asuransi jiwa.  

Maka perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan perlu melakukan upaya-upaya 

tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan penyelesaian 

klaim asuransi jiwa  dapat berjalan dengan baik. Dengan melihat permasalahan diatas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena penulis melihat adanya beberapa 

masalah yang berkaitan dengan system penyelesaian klaim asuransi jiwa pada AJB 

Bumiputera 1912. 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis melihat adanya beberapa 

masalah yang ada pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan yaitu :  

1. Bagaimana sistem penyelesaian klaim asuransi jiwa AJB Bumiputera 

1912 

Kantor Wilayah Medan.  
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2.  Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi  pemegang polis asuransi 

jiwa dan pihak asuransi pada saat proses penyelesaian klaim di AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan. 

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Wilayah Medan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.  

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah sistem 

penyelesaian klaim asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 

Kantor Wilayah Medan sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan 

pada umumunya 

1.3.2. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:  

1. Untuk masyarakat dan ilmu pengetahuan, dapat mengetahui sistem 

penyelesaian klaim  asuransi jiwa pada umumnya khususnya pada 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian 

asuransi jiwa. 
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2. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam sistem 

penyelesaian klaim asuransi jiwa dan cara penyelesaiannya sehingga 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan pada asuransi dalam usahanya untuk 

meningkatkan peran asuransi jiwa di masyarakat. 

 

1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertepatan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan yang beralamat di JL. Iskandar Muda No. 

138 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera 

Utara. 

1.4.2. Jenis Data dan Sumber Data 

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Asuransi Jiwa Bersama 

(AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan dalam bentuk sudah jadi 

seperti data premi income dan mekanisme klaim. 

2. Data sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada 

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan. 

yang berupa keterangan lisan dari beberapa pihak internal perusahaan 

seperti sistem penyelesaiaan klaim. 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi  

Mengutip secara langsung data yang dimlik oleh Asuransi Jiwa 

Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan seperti data premi 

income, mekanisme klaim, struktur organisasi, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan judul peneliti. 

2. Penelitian pustaka 

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pembahasan yang 

diambil dari literatur-literatur bahan studi dan sumber lainnya yang 

berhubungan dengan judul penelitian. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang dilakukan, 

penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub 

bab sehingga sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Di dalam pendahuluan ini berisi alasan pemilihan judul yang merupakan 

penghantar menuju pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan 

tesis yang berjudul Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa pada 

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Semarang. Pada 

bab ini juga dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Yaitu gambaran umum tentang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 

1912 Kantor Wilayah Medan seperti sejarah singkat berdirinya perusahaan, 

sasaran pokok perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan 

aktivitas perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Bab ini terdiri dari pokok bahasan. Pokok bahasan pertama mengenai 

asuransi pada umumnya, meliputi: pengertian asuransi, pengaturan asuransi, 

perjanjian asuransi, polis sebagai dokumen perjanjian asuransi, premi 

asuransi dan berakhirnya perjanjian. Pokok bahasan kedua, mengenai 

asuransi jiwa pada umumnya, meliputi: pengertian asuransi jiwa,, polis 

asuransi jiwa, pihak-pihak dalam asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, 



16 
 

klaim atau tuntutan ganti rugi dalam asuransi jiwa, serta berakhirnya 

perjanjian asuransi jiwa.  

BAB IV : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan 

pembahasan tentang pelaksanaan penyelesaian klaim Asuransi Jiwa (AJB) 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


