
  

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN 
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT. Asuransi Jiwa 
Bersama Bumi Putera Blitar)  

 

 

Oleh: Joko Saputro ( 02400288 )  

Law 
Dibuat: 2008-01-23 , dengan 2 file(s).  

 

Keywords: Asuransi, kerugian, kendaraan bermotor 

Abstraksi 

 

Mengingat arti pentingnya asuransi sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai suatu perjanjian yang 

memberikan proteksi. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut 

mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat. 

Maka perjanjian ini adalah menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai 

kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. 

Sudah jelas resiko-resiko itu, bila menimpa kendaraan, akan menimbulkan kerugian finansial 

bagi pemiliknya, dan juga tanggung jawab terhadap pihak lain. Dalam ketentuan-ketentuan KUH 

Perdata bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan oleh 

kendaraanya karena kesalahan atau kelalaiannya atau kesalahan atau kelalaian supirnya 

mengemudikan kendaraannya itu. Kerugian finansial atas kendaraan yang mengalami kecelakaan 

dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan oleh kendaraan itu sendiri merupakan 

beban berat bagi pemiliknya, yang mungkin tidak mampu dipikul sendiri. Dalam keadaan yang 

demikian, tentu membutuhkan pihak lain untuk menanggulanginya. Oleh karena kendaraan 

bermotor selalu menghadapi resiko kecelakaan, dan tidak diketahui kapan akan terjadi, maka 

resiko kecelakaan kendaraan bermotor dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan, 

dapat diasuransikan. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menangkap lebih mendalam 

tentang pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor, dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis 

Terhadap Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi 

Putera Blitar)”. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Bumi Putera Kabupaten Blitar yang berada di jalan J.A. 

Suprapto 3 Blitar. Dalam penulisan ini metode pendekatan yang dipakai adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan berpatokan pada undang-

undang yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu penulis juga melakukan 

pendekatan pada kepustakaan yang berhubungan dengan asuransi kendaraan bermotor. 

Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah Bagaimana ketentuan tentang perjanjian 

asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra Blitar serta Bagaimana 

pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra Blitar 

bila terjadi kerugian yang diderita tertanggung. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin 

mengetahui isi pelaksanaan perjanjian asuransi dan mekanisme penggantian klaim asuransi 

kendaraan bermotor di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera bila terjadi kerugian yang 

diderita tertanggung. Teknik analisa data yang digunakan dengan menggunakan cara Deskriptif 

Kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, memaparkan, dan menjelaskan peristiwa atau 

memperoleh data dari hasil penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. 



Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor di 

PT. Asuransi jiwa bersama Bumi Putra di Kabupaten Blitar terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. 

Tahap pertama adalah pemenuhan syarat perjanjian dimana perjanjian asuransi kendaraan 

bermotor biasa terjadi setelah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara tertanggung dan 

penanggung, dimana tertanggung telah setuju untuk mengansuransikan kendaraan yang dimiliki 

kepada pihak penanggung. Tahap kedua yaitu saat terjadinya perjanjian, perjanjian terjadi pada 

saat adanya kesepakatan hari dan tanggal pembayaran premi oleh pihak tertanggung. Dan tahap 

ketiga adalah tahap berakhirnya perjanjian. Perjanjian akan berhenti apabila waktu satu tahun itu 

sudah habis masa berlakunya atau perjanjian asuransi telah usai. Sedangkan mekanisme 

penggantian klaim asuransi kendaran bermotor di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera bila 

terjadi kerugian yang diderita tertanggung terdiri dari dua macam klaim yaitu klaim karena 

kecelakaan dan klaim karena kehilangan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan khususnya 

bagi pihak manajemen asuransi terutama berkaitan dengan upaya melakukan proses transaksi 

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan tinjauan 

yuridis prosedur pertanggungan dalam asuransi. 

 

 


