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ABSTRAK 

Pertiwi, Pradita Winda. 2013, Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing I: Nurul Fibrianti, S.H, M.Hum, Dosen 

Pembimbing II: Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H, M.H. 101 Halaman. 

Kata Kunci: Santunan, Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen 

Masyarakat yang mengeluh kinerja PT. Jasa Raharja (Pesero) kurang 

maksimal, hal ini berkaitan dengan besaran santunan yang diberikan oleh PT. Jasa 

Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban kecelakaan 

lalu lintas jalan. Di samping itu juga, masyarakat di Kabupaten Sragen khususnya 

masyarakat desa masih banyak yang kurang paham adanya santunan PT. Jasa 

Raharja (Persero). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: 1) Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sragen, 2) upaya PT. Jasa Raharja 

dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten 

Sragen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan 

dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja dalam memberikan santunan kepada korban 

kecelakaan lalu lintas. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. 

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi 

lapangan dan wawancara. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap 

pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen masih 

kurang sesuai dikarenakan pemberian dana santunan tidak sesuai dengan kerugian 

yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan. Upaya PT. Jasa Raharja 

(Persero) Kantor Pelayanan Sragen kurang maksimal, karena masih terdapat 

masyarakat desa yang belum mengetahui adanya santunan kecelakaan lalu lintas 

jalan PT. Jasa Raharja (Persero), sehingga perlu mengadakan sosialisasi berkaitan 

dengan hal tersebut di atas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang asuransi terutama 

dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang 

mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini  menyebabkan 

setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. 

Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Baik itu risiko 

dari diri sendiri ataupun dari orang lain. 

Aktivitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia sangatlah 

banyak dan padat. Di Kabupaten Sragen, walaupun kota kecil namun hampir 

semua warga masyarakatnya menggunakan alat transportasi untuk beraktivitas. 

Dari orang yang menggunakan alat transportasi untuk bekerja hingga pelajar 

untuk digunakan bersekolah. 

Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapatkan 

perlindungan, salah satunya dengan melalui jasa asuransi. Menurut Pasal 1 

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

bahwa: 

 “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak 

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

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.“ 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUH Dagang), dijelaskan bahwa : 

 “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung 

dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 

suatu peristiwa yang tidak tentu.” 

Pemerintah memang melindungi masyarakatnya dari kerugian akibat kecelakaan 

lalu lintas melalui santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Masyarakat berhak untuk 

mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan. 

Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko 

kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban 

kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa 

Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan 

dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. 

Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Penyelenggara. 

Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong-

royong. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang, Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu: 
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“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, 

pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar 

iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup 

akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.” 

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa 

pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan memberi sumbangan wajib tiap 

tahun, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (sumbangan wajib Jasa 

Raharja). Dana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (2) jumlah sumbangan wajib 

tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, jaminan 

tersebut belum cukup memberikan jaminan perlindungan yang memadai dengan 

berbagai macamnya.  

Dana kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada dasarnya 

Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada 

masyarakat luas terhadap kerugian-kerugian yang timbul karena adanya 

keceelakaan lalu lintas jalan. 

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi 

yang menawarkan salah satu produk asuransi kepada masyarakat yaitu produk 

asuransi kerugian. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa perusahaan 

asuransi yang telah menyelenggarakan asuransi sosial dilarang menjalankan 

asuransi lain selain program asuransi sosial, maka mulai tanggal 1 Januari 1994 

Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan kembali menjalankan program 
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asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 Tahun 

1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang 

Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) di bawah pembinaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. PT. 

Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 

senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, serta kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di 

bidang lalu lintas juga berdampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan 

lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya. 

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan 

tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana 

santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris 

korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang 

paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya. Santunan 

tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan 

jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang 

baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan 

jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. 

PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya 

dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris 
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korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik yang meninggal dunia, luka berat 

ataupun luka ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja. PT. Jasa 

Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak di bidang asuransi berdasarkan 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam kegiatannya adalah menerima 

iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan jalan dan 

penumpang angkutan umum, serta menyalurkan kembali melalui santunan 

asuransi jasa raharja. 

Dalam kenyataan, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan 

terhadap perusahaan asuransi yang dianggap tidak profesional dalam menangani 

klaim. Perusahaan asuransi hanya dianggap mengumbar janji saja tetapi belum 

dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering dipersulit 

oleh pihak asuransi, pihak asuransi meminta berbagai persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh para korban. Setelah persyaratan dipenuhi, pihak asuransi masih 

meminta persyaratan lain lagi. Hal ini dirasa sangat mempersulit para korban 

karena harus memenuhi persyaratan yang lain dari pihak asuransi. Walaupun 

semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja 

masih harus menunggu klaim yang dibayarkan. Masyarakat juga merasa bahwa 

besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tidak 

sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan. Ada 

juga masyarakat di Kabupaten Sragen, terutama di daerah pedesaan tidak paham 

akan adanya dana santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero). Mereka 

menganggap bahwa dalam pengurusan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) 

memerlukan waktu yang sangat lama, dan mereka menganggap percuma untuk 
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mengurus dana santunan tersebut. Padahal dana santunan ini adalah hak seluruh 

masyarakat. Saat ini kinerja perusahaan Asuransi Jasa Raharja dapat dikatakan 

kurang maksimal dalam melayani masyarakat. 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini, penulis 

mengambil judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN PT. JASA 

RAHARJA (PERSERO) KANTOR PELAYANAN SRAGEN TERHADAP 

KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA 

KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN” 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas sangatlah 

penting. Namun dalam pelaksanaan pemberian santunan tersebut terkadang masih 

ada hambatan-hambatanya. Masalah seperti ini dirasa sangat penting harus 

diselesaikan karena kebutuhan dari masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi 

masalah dalam skripsi ini antara lain: 

1. Kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi PT. 

Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen yang dianggap tidak 

profesional dalam menangani klaim. 

2. Banyaknya persyaratan yang diminta oleh perusahaan asuransi PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen sehingga memperlambat 

pemberian santunan yang diberikan. 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan dibatasi 

pada pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen terhadap korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan 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. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tahap pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja 

(Persero) Kantor Pelayanan Sragen terhadap korban kecelakaan lalu lintas 

jalan? 

2. Bagaimana upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen 

dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja 

(Persero) Kantor Pelayanan Sragen terhadap korban kecelakaan lalu 

lintas jalan. 
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2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya PT. Jasa Raharja 

(Persero) Kantor Pelayanan Sragen dalam pemberian santunan terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas jalan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum asuransi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Bagi pembuat kebijakan hukum asuransi memberikan kebijakan dana 

asuransi yang tepat sasaran. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami dan mengetahui pokok-pokok 

pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan mendiskripsikannya dalam 

bentuk kerangka skripsi. 

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. 

2. Bagian isi 
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Pada bagian isi, terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dikemukakan tentang 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Penelaahan Kepustakaan atau Kerangka Teoritik 

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini akan dikemukakan 

tentang sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi 

tentang hasil penelitian terhadap pemberian santunan 

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen 

kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. 

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari permasalahan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber 

literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan 
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lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan pelengkap sebagai 

pelengkap uraian skripsi. 

 

 

1.7 Kerangka Berfikir 

1. Bagan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UU No. 2 Th. 1992 tentang Usaha Perasuransian 

2. UU No. 34 Th. 1964 tentang Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan 

3. PP No. 18 Th. 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

4. UU No. 22 Th. 2002 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja  

(Persero) Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 
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2. Keterangan Bagan 

1. Input: memaparkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas, PP No. 18 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Undang-Undang No. 22 Tahun 

2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Proses: Dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam 

penulisan skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan tahap 

pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban 

kecelakaan lalu lintas dan upaya PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap 

pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Masalah-

masalah tersebut akan diolah dengan metode kualitatif melalui 

pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan alat berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Proses Pemberian Santunan 

PT. Jasa Raharja (Persero) 

Kepada Korban Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan 

Upaya PT. Jasa Raharja 

(Persero) Terhadap Pemberian 

Santunan Kepada Korban 

Kecelakaan Lalu Lintas. 
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3. Output: Mengetahui bagaimana pelaksanaan tahap pemberian 

santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu 

lintas serta usaha PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap pemberian 

santunan kepada korban kecelakaan. 

4. Outcome: Penyesuaian peraturan terkait dengan pelaksanaan tahap 

pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban 

kecelakaan lalu lintas dan upaya dengan Undang-Undang dan teori 

yang bersifat memayungi hukum itu sendiri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sejarah Asuransi 

2.1.1 Sejarah Asuransi di Dunia 

 Menurut Mr. H.J. Scheltema adanya beberapa peristiwa-peristiwa sejak zaman 

Yunani sampai zaman abad pertengahan yang menurut mengandung faktor-faktor 

persamaan dengan pengertian yang tercakup di dalam suatu perjanjian 

pertanggungan. Dari peristiwa-peristiwa itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

pada mulanya terdapat pada jenis pertanggungan sejumlah uang dan berkembang 

pada pertanggungan kebakaran dan pertanggungan laut. (Emmy P. Simanjuntak 

1975:2) 

 Peerkembangan dari pertanggungan atans pengangkutan di laut terasa pada 

abad pertengahan lebih pesat dari perkembangan pertanggungan kebakaran. 

Perhubungan-perhubungan melalui laut yang semakin pesat padat pada waktu itu di 

antara negara-negara merupakan suatu faktor pendorong ke arah perkembangan 

asuransi laut. (Emmy P. Simanjuntak 1975:2) 

 Mengenai pertanggungan sejumlah uang yang menggambarkan suatu 

pertanggungan, barulah berkembang dengan pengertian sebagaimana sekarang ini 

pada permulaan abad ke-19. (Emmy P. Simanjuntak 1975:2) 



13 
 

 

 

2.1.2 Sejarah Asuransi di Indonesia 

 Asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun 

dalam bentuknya yang terlihat sekarang, berasal dari Hukum Barat. Pemerintah 

Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (rechtsifiguur) di Indonesia 

dengan cara mengundangkan Burgerlijk Wetboek dan Wetboek Van Koopenhandel, 

dengan satu pengumuman (Publicatie) pada 30 April 1874, dan termuat dalam 

staatsblad 1847 Nomor 23. Kedua Kitab Undang-Undang tersebut mengatur asuransi 

sebagai sebuah perjanjian. (Dr. A. Junaedy Ganie, 2011:38) 

 Perkembangan asuransi sebagai sumber pengetahuan asuransi, termasuk 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengertian dan praktik hukum serta presiden yag 

berasaldari negara-negara Anglo Saxon.  (Dr. A. Junaedy Ganie, 2011:38) 

 Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur asuransi sebagai bisnis untuk 

pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sebelum lahirnya Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 1992, asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan 

Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) beserta peraturan di bawahnya. 

(Dr. A. Junaedy Ganie, 2011:38) 
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2.2 Tinjauan Umum Asuransi 

2.2.1 Pengertian Asuransi 

Asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai 

lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi 

pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang 

membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya (Sri 

Redjeki Hartono,2001:194).  

Kata “ asuransi “ berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie, yang dalam 

hukum Belanda disebut dengan verzekering yang artinya adalah pertanggungan. Dari 

peristilahan assurantie tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu assuradeur yang 

artinya penanggung dan geassureerde yang artinya tertanggung. ( Yafie Ali, 1994 : 

205-206 ). 

Menurut Sri Redjeki Hartono (2001:12), di dalam Asuransi atau 

pertanggungan selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud 

adalah terjadinya hukum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang 

pasti pula. Pada simposium Hukum Asuransi, Dewan Asuransi Indonesia 

menyampaikan bahwa : 

“Asuransi atau pertanggungan (Verzekering), di dalamnya tersirat pengertian 

adanya suatu resiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya 

pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada fihak lain 

yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari 
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fihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia wajibkan membayar 

sejumlah kepada fihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.” 

  Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau 

Wetboek Van Koophandle, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu 

perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang 

tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang 

mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi 

semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 

 Definisi tentang asuransi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, menjelaskan bahwa :  

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak 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 tertanggung, yang timbul  dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.“ 

 Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah :  
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“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada 

seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya 

karena suatu peristiwa yang tidak tentu.“ 

 2.2.2 Jenis-Jenis Asuransi 

2.2.2.1 Jenis Asuransi di Dalam KUH Dagang 

 Pasal 247 KUH Dagang menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi 

kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa dan asuransi pengangkutan. 

2.2.2.2 Jenis Asuransi di Luar KUH Dagang 

Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

asuransi kerugian (Schade Verzekering) dan asuransi jumlah (Sommen 

Verzekering).(Kartika Sari & Simanunsong:2008;104-105) 

1. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering) 

Asuransi kerugian (Schade Verzekering) adalah yang memberikan 

penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan 

tertanggung. 

2. Asuransi Jumlah (Sommen Verzekering) merupakan pembayaran sejumlah 

uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah evenement 

menimbulkan kerugian atau tidak. 
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Berdasarkan sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, 

yaitu asuransi sukarela, asuransi wajib, dan asuransi kredit. 

1. Asuransi Sukarela 

Asuransi sukarela merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan cara 

sukarela yang semata-mata dilakukan atas suatu keadaan ketidakpastian 

atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas suatu yang 

dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan 

bermotor, asuransi pendidikan, dan asuransi kematian. 

2. Asuransi Wajib 

Asuransi wajib merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan 

berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah, misalnya jaminan sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan dan 

asuransi sosial. 

Penyelenggaraan asuransi sosial merupakan badan-badan negara atau 

suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal 

ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai 

penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi 

sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak, asuransi ini menuju pada sistem 

jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dan di lain pihak dana 

yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali kepada 

masyarakat. 
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Tujuan dari asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya 

kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, 

yang menjadi tertanggung juga masyarakat luas anggota golongan 

masyarakat luas. (Sri Redjeki Hartono,1985:190) 

3. Asuransi Kredit 

Asuransi kredit adalah asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia 

perbankan yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa 

benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu dapat 

tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang 

maupun pemberi kredit khususnya bank, meliputi asuransi pengangkutan 

laut dan asuransi kendaraan bermotor. 

2.2.3 Unsur-Unsur Dalam Asuransi 

Berdasarkan definisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh berbagai 

sumber tersebut, maka di dalam asuransi terkandung beberapa unsur, di antaranya 

adalah : 

1. Pihak tertanggung (insured), merupakan pihak yang menjadi obyek 

asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada 

pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur – angsur. 

2. Pihak penanggung (insure), merupakan pihak yang bersedia untuk 

menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi 

tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak 
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penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung 

secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian 

hari. 

3. Suatu peristiwa (accident), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang 

tidak tentu (tidak terduga sebelumnya). 

4. Kepentingan (interest), yang mungkin akan mengalami kerugian karena 

peristiwa yang tidak tentu. 

Selain unsur–unsur yang terkandung di dalam asuransi, terdapat pula beberapa 

unsur yuridis dalam asuransi, di mana unsur–unsur ini bersifat mengikat dan 

menjadikan adanya hubungan hukum antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) 

dengan pihak tertanggung (nasabah). (Abdul R. Saliman, 2005 : 208), antara lain 

adalah : 

1 Pihak yang kepentingannya diasuransikan. 

2 Pihak perusahaan asuransi yang menjamin atas pembayaran ganti rugi. 

3 Adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung. 

4 Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung. 

5 Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita 

oleh tertanggung. 

6 Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi risiko langsung dan risiko 

tidak langsung 
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Unsur yuridis terpenting dalam asuransi adalah adanya faktor risiko, di mana 

faktor tersebut tidak dapat diprediksikan kapan terjadinya dan oleh siapapun. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko (risk) dalam hukum 

asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak 

pihak tertanggung dan merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan. 

Menurut (Abdul R Saliman,2005:212-213), risiko yang terdapat dalam asuransi 

dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain adalah : 

1. Risiko Murni 

Risiko murni (pure risk) adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti 

bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, 

maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian itu tidak terjadi, 

maka keadaan sama sekali seperti sediakala (tidak untung atau tidak rugi). 

Melihat kepada objek yang terkena risiko, maka risiko murni tersebut 

terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 

a. Risiko Perorangan (personal risk), merupakan suatu risiko yang tertuju 

langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan 

mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya. 

b. Risiko Harta Benda (property risk), adalah suatu risiko yang tertuju 

kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas 

kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut. 



21 
 

 

c. Risiko Tanggung Gugat (liability risk), adalah risiko yang mungkin 

akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena 

melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap 

orang lain. 

2. Risiko Spekulasi (speculative risk) 

Berbeda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi merupakan kejadian 

yang akan terjadi dan akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, di mana 

kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan, sedangkan 

kemungkinan kedua adalah akan menderita kerugian. 

3. Risiko Khusus 

Risiko khusus adalah risiko yang terbit dari tindakan individu dengan 

dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya, risiko berupa 

kebakaran pada mobil seseorang, yang tidak menyebabkan kebakaran 

pada mobil orang lain. 

Berkaitan dengan risiko-risiko tersebut, maka dalam penanganannya dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Menghindari risiko (avoidance) 

b. Mengurangi risiko (reduction) 

c. Mempertahankan risiko (retention) 

d. Membagi risiko (risk sharing) 

e. Mengalihkan risiko (transfer) 
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Dengan memperhatikan Pasal 246 KUH Dagang dan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menurut (Man Suparman, 

2003:16) dapat disimpulkan unsur-unsur dalam asuransi, yaitu : 

1. Merupakan suatu perjanjian 

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian atau verbintenis adalah suatu 

hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, 

yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi 

dan sekaligus mewajibkan bagi pihak lain untuk menunaikan prestasi. 

Sebagai suatu perjanjian, asuransi memiliki beberapa sifat, di antaranya 

adalah : 

a. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (wederkerige 

overeenkomst) adalah suatu perjanjian yang menimbulkan suatu 

kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Masing-masing pihak di 

dalam perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban yang saling 

berhadapan. 

b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat voorwaardelike 

overeenkomst karena kewajiban penanggung untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung digantungkan pada terjadinya 

peristiwa yang dijanjikan. Apabila peristiwa yang dimaksud tidak 

terjadi, kewajiban penanggungpun tidak timbul. Sebaliknya, jika 

peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam 
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perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberi 

penggantian. 

c. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUH 

Dagang). Yang dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah 

perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian 

kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 KUH 

Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat. 

d. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi 

risiko. 

e. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian. 

Hal ini berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan 

ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian 

yang diderita tertanggung bersangkutan.  

f. Salah satu unsur di dalam asuransi yaitu peristiwa yang belum pasti 

terjadi, dalam Pasal 1774 KUH Perdata asuransi digolongkan menjadi 

perjanjian untung-untungan. 

2. Adanya Pembayaran Premi 

Dalam Pasal 246 KUH Dagang mengenai definisi asuransi yang 

menyebutkan tentang premi dijelaskan bahwa premi merupakan suatu 

prestasi dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Dengan 

adanya premi yang dibayarkan oleh pihak penanggung kepada pihak 

tertanggung, maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar 
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ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Besarnya ganti kerugian yang 

diberikan oleh penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan 

kerugian yang diderita tertanggung, hal ini berkaitan dengan prinsip ganti 

kerugian atau prinsip idemnitas dalam perjanjian asuransi. 

3. Kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kerugian 

Dengan adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung 

akan menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti 

kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung. Kewajiban penanggung 

tersebut timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Kewajiban 

penanggung ini tercermin dalam Pasal 246 KUH Dagang, yaitu pada 

bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.” 

4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi 

Dalam Pasal 246 KUH Dagang terkandung bahwa dalam suatu perjanjian 

asuransi terdapat unsur peristiwa yang tidak tentu. Menurut (Emmy 

Pangaribuan, 1980 : 51) “peristiwa tidak tentu adalah suatu peristiwa 

yang menurut pengalaman manusia normaliter tidak dapat dijadikan akan 

terjadinya” 

5. Ketentuan tentang kewajiban pemberitaan dari tertanggung 
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Tertanggung harus memberitahukan keadaan objek pertanggungan selama 

perjanjian asuransi berlangsung tanpa harus menunggu permintaan dari 

penanggung 

 

. 

2.2.4 Asas-Asas Hukum Asuransi 

1. Asas hukum enumeratif 

Asas ini menjelaskan bahwa pihak asuransi terbuka terhadap jenis 

asuransi di luar KUH Dagang. Subyek hukum dapat melakukan perjanjian 

asuransi. 

2. Asas hukum limitatif 

Asas ini menjelaskan bahwa pihak asuransi tebatas terhadap jenis-jenis 

asuransi di luar KUH Dagang. 

3. Asas insurable interest 

Adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan 

akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak terpenuhi. 

4. Asas beritikad baik 

Dalam perjanjian asuransi terdapat unsur saling percaya antara 

penanggung dan tertanggung. 
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5. Asas keseimbangan 

Asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu 

kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh. 

6. Asas subrogasi 

Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dalam perjanjian 

asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk 

memberikan ganti rugi. (M. Suparman Sastrawidjaja,1993:55) 

2.2.5 Pengaturan Hukum Asuransi 

KUH Dagang mengatur hukum asuransi dalam dua kelompok, yaitu bersifat 

umum dan khusus. Hukum asuransi yang bersifat umum terdapat dalam buku I bab 

IX, sedang yang bersifat khusus terdapat dalam buku I bab X, buku II bab XI dan X. 

Buku I mengatur pada: Bab IX  tentang pertanggungan pada umumnya, Bab X 

tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-

hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang pertanggungan jiwa. Buku II 

mengatur pada: Buku IX  tentang pertanggungan terhadap segala bahaya dalam 

pengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat. 

Di luar KUH Dagang terdapat berbagai peraturan dan Undang-Undang yang 

khusus mengatur tentang berbagai jenis asuransi dan berbagai aspek dari industri 

asuransi, antara lain. 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi 

Pegawai Negeri. 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang. 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan. 

4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1969 tentang Usaha Perasuransian Atas 

Obyek-Obyek Asuransi. 

5. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1971, tentang Perizinan Usaha Perusahaan 

Asuransi Kerugian di Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1977, tentang Asuransi Sosial Tenaga 

Kerja. 

7. Beberapa keputusan dari Menteri Keuangan tentang berbagai peraturan antara lain 

mengenai perizinan, syarat pendirian, kewajiban deposito dan sebagainya, bagi 

perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. 

8. Surat-surat edaran Direktur Jenderal Moneter tentang berbagai hal petunjuk praktis 

mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi atau pertanggungan (untuk kepentingan 

pihak ketiga atau masyarakat secara tidak langsung dan secara langsung adalah 

demi keamanan perekonomian para nasabah). 
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2.2.6 Pihak-Pihak Dalam Asuransi 

Pihak-pihak dalam asuransi yang merupakan unsur-unsur dalam asuransi pula yaitu: 

1. Adanya pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi yang menyelenggarakan 

usaha asuransi, menerima premi asuransi dari pihak tertanggung, dan menanggung 

risiko yang diasuransikan. 

2. Adanya pihak tertanggung yaitu orang pribadi atau badan yang mengikuti program 

asuransi. Pihak tertanggung juga disebut dengan pemegang polis karena pihak 

tertanggung yang membawa polis asuransi. 

Adapun Hak dan Kewajiban Tertanggung dan Penanggung yaitu sebagai berikut: 

1. Hak-hak tertanggung meliputi : 

(1) menerima polis (surat perjanjian asuransi). 

(2) mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa.  

(3) hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.  

2.  Kewajiban dari tertanggung meliputi : 

(1) membayar premi. 

(2) memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang-barang yang 

dipertanggungkan ( Pasal 251 WvK).  

(3) mencegah agar kerugian dapat dibatasi ( Pasal 283 WvK).  

(4) kewajiban khusus yang mungkin disebut di dalam polis.  

3. Hak-hak penanggung di antaranya : 

(1) menerima premi. 
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(2) menerima pemberitahuan keadaan sebenarnya dari tertanggung. 

(3) hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.  

4. Kewajiban penanggung di antaranya : 

(1) memberikan polis kepada tertanggung. 

(2) mengganti kerugian dalam asuransi ganti rugi dan memberikan sejumlah uang 

yang telah disepakati dalam asuransi.  

(3) melaksanakan premi restorno ( Pasal 281 WvK ) kepada tertanggung yang 

beritikad baik berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak 

menanggung resiko lagi dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau 

sebagian. 

             (http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/hukum-asuransi/). 

2.2.7 Fungsi Asuransi 

Asuransi diklasifikasikan menjadi beberapa fungsi, yaitu: 

1.     Fungsi Utama (Primer) 

            a)    Pengalihan Risiko 

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko/kerugian 

(chance of loss) dari tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau 

beberapa penanggung (a risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian 

(uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu 

peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) 

http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/hukum-asuransi/
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merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran 

premi. 

b)    Penghimpun Dana 

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan 

dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut 

berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada 

penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang 

kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita 

salah seorang tertanggung. 

c)    Premi Seimbang 

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan 

oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan 

risiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium). Dan besar 

kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif 

premi (rate of premium) dikalikan dengan nilai pertanggungan. 

2.     Fungsi Tambahan (Sekunder) 

            a)   Export Terselubung (invisible export) 

Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata 

(intangible product) keluar negeri. 

      b) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi) adalah  untuk 

merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian 

kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. 
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            c)   Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings  

            d)   Sarana Pencegah dan pengendalian kerugian 

      (http://asuransibinagriya.blogspot.com/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-

pengendalian.html) 

2.2.8 Tujuan Asuransi 

Tujuan dari asuransi atau pertanggugan adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Ganti Rugi  

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila 

tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk 

mengembalikan tertangung dari kebangkrutan sehingga tertanggung masih 

mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.  

Jadi tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi  sebesar kerugian 

yang dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari 

asuransi. Bagitu juga dengan penanggung, tidak boleh mencari keuntungan 

atas interst yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa atau premi.  

2 Tujuan tertanggung  

Tujuan dari tertanggung adalah sebagai berikut :  

a. Untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari risiko yang dihadapinya 

atas kegiatan usahanya atas harta miliknya. 

b. Untuk mendorong keberanianya mengikatkan usaha yang lebih besar 

dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu diambil 

oleh penanggung. 

http://asuransibinagriya.blogspot.com/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-pengendalian.html
http://asuransibinagriya.blogspot.com/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-pengendalian.html
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3 Tujuan Penanggung  

Tujuan penanggung dibagi 2 (dua), yaitu :  

a. Tujuan Umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan 

lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu. 

b. Tujuan Khusus, adalah :  

a. Meringankan risiko yang yang dihadapi oleh para nasabah atau para 

tertanggung dengan mangambil alih risiko yang dihadapi.  

b. Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga 

lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.  

c. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi 

sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang 

dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara. 

(http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-asuransi-umum-

tujuan.html) 

2.1.8 Klaim Asuransi 

Pihak tertanggung yang mengasuransikan obyek memiliki risiko wajib 

membayar premi asuransi secara rutin kepada perusahaan asuransi sesuai dengan 

kesepakatan dalam polis asuransi. Apabila risiko yang diasuransikan benar-benar 

terjadi pada diri kita, kita berhak mengajukan klaim asuransi atau tuntutan ganti rugi. 

Prinsip asuransi dalam pengajuan klaim asuransi, yaitu prinsip indemnity. Prinsip 

indemnity merupakan kompensasi kerugian yang pasti dan cukup untuk 
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mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung sama seperti posisi keuangan 

sebelum risiko yang merugikan terjadi. 

Dalam pengajuan klaim asuransi tidak dibenarkan jika pihak tertanggung 

mencari keuntungan dari klaim asuransi. Oleh karena itu, untuk mencegah 

kemungkinan mencari keuntungan dari klaim asuransi, terdapat prosedur dalam 

pengajuan klaim asuransi. Pelaksanaan dalam pengajuan klaim asuransi akan 

dijelaskan dalam pembahasan tersendiri (Nugroho, 2011: 22). 

 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

Pengertian kecelakaan dalam Standar Polis asuransi Kecelakaan Kendaraan 

Bermotor adalah tabrakan atau benturan kontak fisik antara kendaraan bermotor 

dengan benda lain, yang berada di luar kendaraan bermotor (Standar Polis Asuransi 

Kecelakaan Kendaraan Bermotor Pasal 4 halaman 2). 

Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, Pasal 231 menyatakan bahwa: 

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, 

wajib:  

1)  Menghentikan kendaraannya;  
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2)  Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;  

3) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia terdekat.  

2. Apabila  pengemudi  kendaraan  bermotor  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  

(1)  oleh  karena  keadaan memaksa  tidak  dapat melaksanakan  ketentuan  

sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  dan  b, kepadanya  tetap 

diwajibkan  segera melaporkan diri  kepada  Pejabat  Polisi  Negara Republik  

Indonesia terdekat. 

2.3.2 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

Dana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut 

bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas terhadap 

kerugian-kerugian yang timbul karena adanya kecelakaan lalu lintas jalan. 

Tujuan selanjutnya adanya Undang-Undang ini ialah guna terwujudnya suatu 

jaminan sosial di dalam masyarakat yang berhubungan dengan pengangkutan dan 

kecelakaan di jalan raya. Untuk perlindungan tersebut dibutuhkan banyak biaya, oleh 

karena itu maka perlu dihimpun suatu dana dari masyarakat yang akan kembali lagi 

kepada masyarakat. 
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2.3.3 Pengertian Dana Santunan Kecelakaam Lalu Lintas Jalan 

Santunan adalah Dana yang dikeluarkan oleh suatu instansi untuk diberikan 

kepada korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang 

dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. 

(asep0701.files.wordpress.com/2011/02/lengkap-lagi.doc) 

2.3.4 Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan Santunan dari PT. Jasa Raharja 

(Persero) 

Korban yang berhak atas dana santunan, menurut UU. No.34 Tahun 1964 Jo 

PP.No.18 Tahun 1965, adalah pihak ketiga yaitu : 

1. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang 

menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari 

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. 

2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan 

bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang 

ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk 

dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor 

pribadi. 
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2.3.5 Jenis-Jenis Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas 

Setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada dalam ruang lingkup 

jaminan pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang 

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 

tantang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, berhak 

mendapatkan dana santunan. Adapun jenis-jenis dana santunan adalah sebagai 

berikut: 

a. Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli waris korban 

dibayarkan dana santunan meninggal dunia, dan biaya 

perawatan/pengobatan sebelum meninggal dunia (jika ada), yang besar 

dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Dalam hal korban menderita luka-luka, dibayarkan dana santunan 

berupa penggantian biaya perawatan/pengobatan, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, untuk maksimum selama 365 hari terhitung hari 

pertama setelah terjadinya kecelakaan. 

c. Dalam hal korban menderita cacat tetap, dibayarkan dana santunan cacat 

tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Besar dan jumlah dana santunan 
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cacat tetap didasarkan kepada persentase tingkat cacat tetap seseuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris kepada 

yang menyelenggarakan penguburannya diberikan bantuan biaya 

penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2.3.6 Gugurnya Hak Dana Santunan (Daluarsa) 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, bahwa hak atas 

dana santunan menjadi gugur (Daluarsa) dalam hal : 

1. Jika tuntutan pembayaran dana santunan tidak diajukan dalam waktu enam 

bulan setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan. 

2. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan yang 

berwenang, dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana 

santunan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan. 

3. Jika hak atas dana santunan tidak direalisir dengan suatu penagihan kepada 

perusahaan, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan 

atau disahkan.  
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2.4 Tinjauan Umum PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen 

2.4.1  Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) 

Penunjukan Perusahaan Negara oleh Menteri ini terjadi dengan Surat 

Keputusan Menteri  Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Publik 

Indonesia No. BAPNI-3-3 yang menetapkan pertama.(Emmy Pangaruban 

Simanjuntak,1980:12-13). 

Menunjuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk 

melaksanakan penyelenggaraan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang 

dan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Surat 

Keputusan menteri tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Maret 1965, namun demikian 

mulai berlaku dengan daya surut pada tanggal 1 Januari 1965. 

Perusahaan Negara Jasa Raharja itu sendiri, telah didirikan berdasarkan 

Undang-Undang No. 19 Prp. 1960 dengan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 14) yang juga mulai berlaku 

pada tanggal 1 januari 1965. 

Sejak Tahun 1969 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 

tentang Bentuk Usaha Negara, semua usaha-usaha negara yang dibentuk perusahaan 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 
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1. Perusahaan Jawatan (PERJAN), 

2. Perusahaan Umum (PERUM), 

3. Perusahaan Perseroan (PERSERO). 

Dasar hukum PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

yang pendiriannya berawal dari peleburan dari 8 (delapan) buah perusahaan asuransi 

kerugian ex milik Belanda, yaitu: 

1. Fa Blam & Van Dor Aa Perusahaan Asuransi Kerugian Negara 

(PAKN) IKA DARMA, 

2. Fa Bekou & Mijnssen, 

3. Fa Sluijters & Co, 

4. NV Assurantie kantor Langeveldt Schroder, 

5. NV Assurantie Maatschappij Djakarta Perusahaan Asuransi 

Kerugian Negara (PAKN) IKA DARMA, 

6. NV Assurantie Kantor OWJ Schlancker Perusahaan Asuransi 

Kerugian Negara (PAKN) IKA MULYA, 

7. NV Assurantie “Kali Besar”, 

8. PT. Maskapai Asuransi Arah baru Perusahaan Asuransi Kerugian 

Negara (PAKN) IKA SAKTI. 

Selanjutnya dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960. Perusahaan itu berstatus Perusahaan 
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Negara (PN), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No.Kep. 750/KMK/IV/11/1970 dengan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1969, ditingkatkan statusnya dan digolongkan menjadi Perusahaan 

Umum (PERUM). 

Sesuai dengan tingkat perkembangan perusahaan, maka dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tanggal 18 November 1980 setelah sepuluh tahun 

berstatus Perusahaan Umum (PERUM). Asuransi Kerugian Jasa Raharja kemudian 

dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (PERSERO) yang sekarang menjadi PT. 

(PERSERO) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. (Profil PT. Jasa Raharja (Persero)). 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka memberiakan 

perlindungan kepada penumpang dan masyarakat sebagai akibat dari kendaraan yang 

ditumpangi dan kecelakaan alat angkutan lalu lintas di jalan raya, dipandang perlu 

meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya 

yang diimbangi dengan peningkatan besarnya iuran wajib dana pertanggungan wajib 

kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. 

PT. Jasa Raharja (Persero) yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1961 adalah 

perusahaan asuransi sosial yang oleh Pemerintah diberi tugas sebagai pelaksana 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang sifatnya wajib. 
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Amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, perusahaan melakukan penghimpunan 

premi berupa iuran wajib yang berasal dari seluruh penumpang angkutan umum, baik 

di darat, laut maupun udara. Pengumpulan dana penumpang ini dilakukan melalui 

pengelola atau manajemen perusahaan transportasi tersebut. Dana yang dikumpulkan 

kemudian dikelola dan digunakan untuk memberikan santunan kepada penumpang 

umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, seperti penumpang umum yang 

sah seperti bus, kereta api, kapal laut, ferry, dan kapal udara. 

Berdasarkan dengan UU No. 34 Tahun 1964, PT. Jasa Raharja (Persero) 

menghimpun premi dalam bentuk sumbangan wajib yang biasa disebut SWDKLLJ 

(Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dari seluruh pemilik 

kendaraan bermotor. Dana ini pun dikelola dan digunakan untuk menyantuni mereka 

yang menjadi korban akibat kendaraan bermotor seperti pejalan kaki yang tertabrak 

kendaraan bermotor atau pengendara kendaraan yang ditabrak kendaraan lain. 

Santunan yang diberikan kepada korban lalu lintas berupa pengganti biaya 

perawatan dan pengobatan, santunan kematian, santuanan cacat tetap, dan bagi 

korban yang tidak memiliki ahli waris akan diberi biaya penguburan. Besarnya saat 

ini Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk korban meninggal. 

Maksimal Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk korban cacat tetap 

dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk korban luka-luka dan Rp 5 

000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk penguburan (tidak ada ahli waris). 
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2.4.2 Kedudukan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen 

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan unit pelayanan asuransi sosial yang 

berada di Kantor Perwakilan Surakarta khususnya Kantor Pelayanan Sragen, yang 

didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu 

lintas. 

Tugas pokok dari PT Jasa Raharja (Persero) ini adalah memberikan pelayanan 

dana santunan semaksimal mungkin bagi korban kecelakaan lalu lintas. Peningkatan 

mutu pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) haruslah diusahakan melalui perbaikan 

dan pengembangan organisasi administrasi dan pengelolaan manajemen. Selain tugas 

pokok tersebut di atas Jasa Raharja juga mempunyai fungsi yaitu memberikan 

santunan kepada masyarakat khususnya yang terkena musibah akibat penggunaan alat 

angkutan lalu lintas jalan. 

 

 

 

2.4.3 Struktur Organisasi 

2.4.3.1 Kepala Perwakilan 

Bertugas mengepalai PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Surakarta 

dan semua masalah yang ada di sini harus dapat dselesaikan oleh kepala perwakilan 

sebagai penanggung jawabnya. Di samping itu juga memeriksa kelancaran kerja dari 
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bawahannya dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PT. Jasa Raharja 

(Persero) Kantor Perwakilan Surakarta. 

2.4.3.2 Bidang Oprasional Pelayanan 

Bidang Oprasional Pelayanan ini mempunyai tugas yang terdiri dari : 

1. Mengambil data kecelakaan. 

2. Melakukan jemput bola. 

3. Survey. 

4. Penyelesaian santunan. 

5. Pelaporan. 

2.4.3.3 Samsat 

Samsat ini mempunyai tugas 

1. Melakukan penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan). 

2. Pelaporan. 

 

2.4.3.4 Bidang Keuangan 

Bidang keuangan ini mempunyai tugas: 

1. Membayar santunan, 

2. Membuat pembukuan, 
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3. Pelaporan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya 

dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta 

dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran. (Mardalis, 2004 : 24 ). 

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu 

masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang 

ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam.  

  “Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan 

diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja 

memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan 

perorangan ataupun dengan apa  yang dianggap sebagai masuk akal oleh 

banyak orang.“(Sunggono, 2006 : 43). 

   

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh  

data yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian 

Kualitatif. Menurut Bagman (dalam Moleong) yang dimaksud penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 1990 : 

3). 
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  “Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, 

pertama, menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan ganda,  kedua, metode ini menggunakan 

secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga, 

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

“ (Moleong, 1990 : 5). 

 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis 

Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiolosis, yaitu cara atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 

yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang  berlaku 

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di 

lapangan. 

Menurut Ronny HanitijoSoemitro (1983:7) Yuridis Sosiologis artinya 

adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial  

yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang mempola. 

Pendekatan sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris. Digunakannya 

pendekatan sosiologis karena penelitian ini secara deduktif dimulai dengan cara 

menguji peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan pemberian 

santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas. 

Menurut Hadikusuma (1995:13), Deduktif (deductive) mempunyai arti 

“Studi yang ingin memahami sesuatu yang umum ke khusus, yang mana cara 

berfikir dimulai dari pokok permasalahan dengan menguraikan semua hal yang 
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terkadung atau mungkin dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan 

pemikiran tidak ada yang bertentangan atau tidak serasi”. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah “segala keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau 

tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen”. (SutrisnoHadi, 

1982:437). Variabel dalam penelitian ini adalah objek pengamatan tentang 

penelitian terhadap pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) 

kepada korban kecelakaan lalu lintas. 

3.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Mengacu 

pada permasalahan yang diangkat, lokasi penelitian ini adalah di PT. Jasa Raharja 

(Persero) Kantor Pelayanan Sragen. 

3.6 Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian yang ditentukan memiliki dua tujuan, yaitu menetapkan 

fokus dapat membatasi studi yang dilakukan, dalam hal ini fokus akan 

terbatas pada bidang perlindungan hukum, misalnya jika kita membatasi 

dari Undang-Undang untuk menemukan teori dasar. 

2. Penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau 

memasukkan dan mengeluarkan (inclusion-exlusion) suatu informasi yang 

diperoleh dari lapangan. ( Moleong, 1990 : 63 ). 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. 

2. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen terhadap 

pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. 

 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah tempat di mana data yang dibutuhkan diperoleh, diambil, 

dan dikumpulkan. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah : 

3.7.1 Data Primer 

 “Data Primer adalah sekumpulan kata-kata dan tindakan yang dilakukan 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai.”( Moleong, 1990 : 112 ). Sumber 

data primer diperoleh peneliti berdasarkan pengamatan atau observasi langsung 

yang disertai dengan wawancara terhadap responden. 

 Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan 

wawancara merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan 

bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan. Hubungan antara peneliti dengan responden terjalin 

seakrab mungkin agar responden dapat bersikap santai dan terbuka dalam 

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Responden harus merasa nyaman agar 

dapat lebih leluasa dalam memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan 

jawaban terhadap permasalahan penelitian. Yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah PT. Jasa Raharja (Persero) di Kantor Pelayanan Sragen 
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beserta karyawan PT. Jasa Raharja di Kantor Pelayanan Sragen. Yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah para korban kecelakaan yang mengajukan 

klaim kepada PT. Jasa Raharja (Persero). 

 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, 

dengan melakukan pemahaman terhadap buku-buku literatur dan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku serta segala tulisan yang ada kaitannya 

dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan landasan teori dan 

informasi yang dibutuhkan secara jelas dalam penelitian ini. 

3.8 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara (interview) 

“Wawancara adalah percakapan yang  dilakukan dengan maksud 

dan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak,  yaitu 

pihak pewawancara dan yang diwawancarai (responden), yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan.”( Moleong, 1990 : 135 ) 

 Melalui wawancara diharapkan peneliti akan memperoleh 

gambaran mengenai perlindungan hukum bagi nasabah asuransi 

yang dilakukan oleh pihak asuransi selaku pihak penanggung. 
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Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen. 

b. Pengamatan ( observasi ) 

 “Observasi adalah penelitian yang  dilakukan dengan 

menggunakan penglihatan dan pendengaran  yang oleh peneliti 

berdasarkan apa  yang dilakukan dan diperbincangkan para 

responden dalam aktifitas sehari-hari, baik sebelum, menjelang,  

ketika dan sesudahnya.”( Hamidi, 2004 : 74 ). 

 

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan segala 

kegiatan yang terjadi termasuk orang yang terlibat dalam kegiatan 

tersebut, waktu dan makna kegiatan yang dilakukan oleh 

responden yang diamati berdasarkan suatu peristiwa. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode yang  digunakan dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain  

yang berhubungan dan dapat digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen kepada korban 

kecelakaan lalu lintas jalan. 

3.9  Keabsahan Data  
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Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi yaitu “teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan data 

sebagaimana pembanding data itu” (Moleong,2002:178). 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang ditempuh adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data  hasil 

wawancara dengan informan. 

 

  

 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan. 

 

  

  

 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan  

pelaksanaannya dengan praktek. 

 

 

Sumber  Data 

Pengamatan 

Wawancara 

Sumber  Data 

Wawancara 

Dokumen 

Sumber Data 

Teori 
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Dalam teknik ini membandingkan antara hasil wawancara dengan data  

yang dikumpulkan dari berbagai dokumen agar didapat hasil penelitian yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.10   Model Analisis Data  

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan 

tema dan perumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.”(Moleong, 1990 : 103) 

“Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, 

dan sebagainya. (Moleong,1990:190) 

Jika data sudah berhasil dikumpulkan,  selanjutnya cukup diadakan 

penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematik,  sehingga 

kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data yang  diperoleh tersebut. 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu : 

1. Pengumpulan data peneliti akan mencatat semua data yang  

terkumpul secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 

observasi dan wawancara di lapangan. 

 

Pelaksanaan 
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2. Reduksi Data 

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan 

pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan.”( Miles, 1992 : 16 ) 

3. Penyajian Data 

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang  diberikan 

kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.“( Miles, 1992 : 17 ) 

4. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah bagian dari satu kegiatan atas 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan 

pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum PT. Jasa Raharja (Persero) 

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) 

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah 

untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan Belanda.Penjabaran dari Undang-Undang tersebut 

dalam bidang asuransi kerugian, Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-

perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda 

yang dikenakan Nasionalisasi. 

Penunjukan Perusahaan Negara untuk pertama kali terjadi dengan Surat 

Keputusan Menteri  Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Publik 

Indonesia No. BAPNI-3-3(Emmy Pangaruban Simanjuntak,1980:12-13). 

Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk melaksanakan 

penyelenggaraan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana 

kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan 
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Wajib Kecelakaan Penumpang dan 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. Surat KeputusanMenteri tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Maret 

1965, namun demikian mulai berlaku dengan daya surut pada tanggal 1 Januari 

1965. 

Perusahaan Negara Jasa Raharja itu sendiri, telah didirikan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Prp 1960 tentang Perusahaan Negara dengan suatu 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1965 

Nomor 14) yang juga mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1965.Sejak Tahun 

1969 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk 

Usaha Negara, semua usaha-usaha negara yang dibentuk perusahaan dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

4. Perusahaan Jawatan (PERJAN), 

5. Perusahaan Umum (PERUM), 

6. Perusahaan Perseroan (PERSERO). 

Dasar hukum PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dibawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia yang pendiriannya berawal dari peleburan dari 8 (delapan) buah 

perusahaan asuransi kerugian ex milik Belanda, yaitu: 
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9. Fa Blam & Van Dor Aa Perusahaan Asuransi Kerugian Negara 

(PAKN) IKA DARMA, 

10. Fa Bekou & Mijnssen, 

11. Fa Sluijters & Co, 

12. NV Assurantie kantor Langeveldt Schroder, 

13. NV Assurantie Maatschappij Djakarta Perusahaan Asuransi 

Kerugian Negara (PAKN) IKA DARMA, 

14. NV Assurantie Kantor OWJ Schlancker Perusahaan Asuransi 

Kerugian Negara (PAKN) IKA MULYA, 

15. NV Assurantie “Kali Besar”, 

16. PT. Maskapai Asuransi Arah baru Perusahaan Asuransi Kerugian 

Negara (PAKN) IKA SAKTI. 

Pemerintah Indonesia menasionalisasikan perusahaan tersebut di atas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan 

Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. Perusahaan itu 

berstatus Perusahaan Negara (PN), kemudian berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep. 750/KMK/IV/11/1970 dengan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara 

Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang 

Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang ditingkatkan statusnya dan 

digolongkan menjadi Perusahaan Umum (Perum). Sesuai dengan tingkat 

perkembangan perusahaan, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
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1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa 

Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 18 November 1980 

setelah sepuluh tahun berstatus Perusahaan Umum (Perum). Asuransi Kerugian 

Jasa Raharja kemudian dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) yang 

sekarang menjadi PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. (Profil PT. Jasa 

Raharja (Persero)). 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada penumpang dan masyarakat sebagai akibat dari kendaraan 

yang ditumpangi dan kecelakaan alat angkutan lalu lintas di jalan raya, dipandang 

perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada korban atau ahli 

warisnya yang diimbangi dengan peningkatan besarnya iuran wajib dana 

pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib dana 

kecelakaan lalu lintas jalan. 

PT. Jasa Raharja (Persero) yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1961 adalah 

perusahaan asuransi sosial yang oleh Pemerintah diberi tugas sebagai pelaksana 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang sifatnya wajib. 

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya mengelola asuransi sosial di Indonesia mempunyai semboyan dan misi 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bakti kepada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dasar dan 

pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Bakti kepada negara dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai 

penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). 

3. Bakti kepada perusahaan dengan mewujudkan keseimbangan 

kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi 

kesinambungan perusahaan. 

4. Bakti kepada lingkungan dengan memberdayakan potensi sumber daya 

bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 

Misi dari PT. Jasa Raharja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh PT. 

Jasa Raharja (Persero) dengan baik karena adanya beberapa faktor penghambat 

dan kendala di PT. Jasa Raharja (Persero).PT. Jasa Raharja (Persero) dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk oprasional secara nasional. 

Perusahaan ini membagi dalam beberapa cabang, cabang tersebut dibantu oleh 

perwakilan-perwakilan agar dalam pelaksanaannya efektif dan efisien dalam 

menghimpun dana dan melayani masyarakat. Pembagian wilayah oprasional PT. 

Jasa Raharja (Persero) dengan cabang-cabang dan perwakilannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Kantor Pusat Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-2 Kuningan, Jakarta. 
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2. Cabang Nanggroe Aceh Darusalam, Jalan Teuku Umar No.350, Sentul, 

Banda Aceh. Kantor Perwakilan (Perwakilan Lhoksumawe, Perwakilan 

Langsa, Perwakilan Meulaboh). 

3. Cabang Sumatra Utara, Jalan Jend. Gatot Subroto No.142, Km 5,1 

Medan, Sei Sikambing C II. Kantor Perwakilan (Perwakilan Tinggkat I  

Medan, Perwakilan Pematang Siantar, Perwakilan Kisaran, Perwakilan 

Padang Sidempuan, Perwakilan Tebing Tinggi, Perwakilan Kabanjahe). 

4. Cabang Sumatra Barat, Jalan H.R. Rasuna Said No.1 Padang. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Bukit Tinggi, Perwakilan Solok). 

5. Cabang Riau, Jalan Jend. Sudirman No.285, Pekanbaru. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Dumai, Perwakilan Batam). 

6. Cabang Jambi, Jalan Prof. Sri Sudewi No.19 Telanaipura. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Muara Bungo). 

7. Cabang Bengkulu, Jalan S. Parman No.6, Kebun Kenanga Rt.09 Rw.03 

Ratu Agung. 

8. Cabang Sumatra Selatan, Jalan Kapt. Riyai No. 18 Palembang. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Lahat, Perwakilan Pangkal Pinang, Perwakilan 

Baturaja). 

9. Cabang Lampung, Jalan Dr. W. Monginsidi No.220 A Bandar 

Lampung. Kantor Perwakilan (Perwakilan Kota Bumi, Perwakilan 

Metro). 
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10. Cabang DKI Jakarta, Jalan Kali Besar Timur No.10 Jakarta barat. 

Kantor Perwakilan (Perwakilan Jakarta Selatan, Perwakilan Jakarta 

Timur, Perwakilan Jakarta Barat). 

11. Cabang Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No.689 A Bandung. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Cirebon, Perwakilan Bogor, Perwakilan Bekasi, 

Perwakilan Tasikmalaya, Perwakilan Purwakarta, Perwakilan 

Sukabumi, Perwakilan Karawang, Perwakilan Bandung). 

12. Cabang Banten, Jalan Jend. Sudirman No.32 Serang. Kantor Perwakilan 

(Perwakilan Tangerang). 

13. Cabang Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol No.151 Semarang. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Semarang, Perwakilan Surakarta, Perwakilan 

Pekalongan, Perwakilan Magelang, Perwakilan Pati, Perwakilan 

Purwokerto). 

14. Cabang D.I. Yogyakarta, Jalan Magelang No.7 Yogyakarta. 

15. Cabang Jawa Timur, Jalan Diponegoro No.96-98 Surabaya. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Malang, Perwakilan Kediri, Perwakilan 

Surabaya, Perwakilan Jember, Perwakilan Madiun, Perwakilan 

Bojonegoro, Perwakilan Pamekasan). 

16. Cabang Kalimantan Barat, Jalan Sultan Abdurahman No.101 Pontianak. 

Kantor Perwakilan (Perwakilan Singkawang). 
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17. Cabang Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milano Km.1 No.18 

Palangkaraya. 

18. Cabang Kalimantan Selatan, Jalan Jend. A. Yani No.363 Km 4,5 

Banjarmasin. Kantor Perwakilan (Perwakilan Kandangan). 

19. Cabang Kalimantan Timur, Jalan Jend. Sudirman No.50 Gunung 

Bahagia. Kantor Perwakilan (Perwakilan Tarakan, Perwakilan 

Samarinda). 

20. Cabang Bali, Jalan Hayam Wuruk No.202, Denpasar. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Singaraja). 

21. Cabang Sulawesi Selatan, Jalan Dr. Syam Ratulangi No.77 Makasar. 

Kantor Perwakilan (Perwakilan Pare-Pare, Perwakilan Watampone, 

Perwakilan Palopo). 

22. Cabang Sulawesi Tengah, Jalan R.A. Kartini No.108, Palu. 

23. Cabang Sulawesi Tenggara, Jalan Dr. Syam Ratulangi No.26 Kendari. 

24. Cabang Sulawesi Utara, Jalan A. Yani No.25-27, Manado. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Gorontalo, Perwakilan Kotamobagu, 

PerwakilanTernate). 

25. Cabang Nusa Tenggara Barat, Jalan Majapahit No.60, Mataram. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Bima, Perwakilan Sumbawa). 
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26. Cabang Nusa Tenggara Timur, Jalan WJ Lalamentik No.72 A, Kupang. 

Kantor Perwakilan (Perwakilan Ende). 

27. Cabang Maluku, Jalan Jend. Sudirman No.8 Batu Merah Atyas, Ambon. 

28. Cabang Papua, Jalan Sam Ratulangi No. 32, Jayapura. Kantor 

Perwakilan (Perwakilan Sorong). 

Luasnya wilayah Indonesia, maka pelaksanaan oprasionalnya dibagi 

menjadi beberapa cabang. Cabang-cabang tersebut merupakan suatu bentuk 

pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisiensi guna mencapai keuntungan 

yang sebesar-besarnya. Pembagian wilayah atau cabang-cabang tersebut dalam 

upaya pelayanan terhadap masyarakat secara menyeluruh. 

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Surakarta yang berkedudukan 

di Surakarta mempunyai dua Kantor Pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Sragen 

dan Kantor Pelayanan Klaten telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Pernumpang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang dan 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. Pembentukan Kantor Pelayanan bertujuan untuk mengefektifkan 

operasional perusahaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, 

khususnya masyarakat Surakarta dan sekitarnya. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Perusahaan melakukan 

penghimpunan premi berupa iuran wajib yang berasal dari seluruh penumpang 

angkutan umum, baik di darat, laut maupun udara. Pengumpulan dana penumpang 

ini dilakukan melalui pengelola atau manajemen perusahaan transportasi tersebut. 

Dana yang dikumpulkan kemudian dikelola dan digunakan untuk memberikan 

santunan kepada penumpang umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, 

seperti penumpang umum yang sah seperti bus, kereta api, kapal laut, ferry, dan 

kapal udara. 

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT. Jasa Raharja (Persero) menghimpun premi 

dalam bentuk sumbangan wajib yang biasa disebut SWDKLLJ (Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dari seluruh pemilik kendaraan 

bermotor. Dana inipun dikelola dan digunakan untuk menyantuni mereka yang 

menjadi korban akibat kendaraan bermotor seperti pejalan kaki yang tertabrak 

kendaraan bermotor atau pengendara kendaraan yang ditabrak kendaraan lain. 

Santunan yang diberikan kepada korban lalu lintas berupa pengantian biaya 

perawatan dan pengobatan, santunan kematian, santuanan cacat tetap, dan bagi 

korban yang tidak memiliki ahli waris akan diberi biaya penguburan. Besarnya 

saat ini Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk korban 

meninggal,maksimal Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)untuk korban 

cacat tetap dan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk korban luka-luka 

dan Rp 2 000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk penguburan (tidak ada ahli waris). 
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4.1.2 Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) 

Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan 

Pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: 

Bapak Basuki (Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen), menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan klaim dari 

masyarakat sebagai korban kecelakaan lalu lintas yaitu: 

1. Jasa Raharja saat ini telah memiliki program pelayanan jemput bola 

yang sudah lama dilakukan.  

2. Jasa Raharja telah mentargetkan pembayaran santunan bagi korban 

meninggal dunia di TKP maksimal 7 (Tujuh) hari sejak tanggal 

kecelakaan. 

3. Petugas PT. Jasa Raharja (Persero) setiap hari atau dua hari sekali 

selalu mendatangi Sat Lantas Polres Sragen untuk mendata, apakah 

pada hari tersebut ada kecelakaan atau tidak. 

4. Apabila ada kecelakaan yang meninggal di TKP, maka petugas PT. 

Jasa Raharja (Persero) akan langsung datang ke rumah korban untuk 

menyampaikan bela sungkawa yang selanjutnya membantu proses 

kelengkapan administrasi klaim untuk bisa mengejar target 

penyelesaian pembayaran klaim kurang dari 7 (Tujuh) hari. 
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5. Untuk terwujudnya target sasaran 7 (Tujuh) hari tersebut, hal ini 

tidak terlepas dari bantuan dari Polri dan ahli waris. 

Bapak Basuki (Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen, menyatakan bahwa prosedur pengajuan klaimnya sebagai 

berikut: 

1. Untuk korban meninggal dunia: 

1) Formulir pengajuan santunan (blangko dari PT. Jasa 

Raharja (Persero). 

2) Laporan Polisi, Sketsa gambar, fotocopy SIM & STNK. 

3) Surat Keterangan Ahli Waris (blangko dari PT. Jasa 

Raharja (Persero). 

4) Surat Kematian dari Rumah Sakit dan Pamong Praja. 

5) Kartu Identitas Diri korban dan ahli waris korban. 

6) Fotocopy Kartu Keluarga. 

7) Fotocopy Surat Nikah (bagi korban yang sudah menikah). 

8) Fotocopy Akta Kelahiran (bagi korban yang belum 

menikah). 

2. Untuk korban luka-luka: 

1) Formulir pengajuan santunan (blangko dari PT. Jasa 

Raharja). 
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2) Laporan Polisi, sketsa gambar, fotocopy SIM dan STNK. 

3) Surat keterangan kesehatan dari Dokter yang merawat 

(blangko dari Jasa Raharja). 

4) Kwitansi asli dari Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter. 

5) Surat rujukan (bila korban pindah Rumah Sakit). 

6) Kartu Identitas Diri korban yang masih berlaku. 

3. Untuk korban cacat tetap, selain dokumen sebagaimana korban 

luka-luka ditambah dengan surat keterangan cacat tetap dari Dokter 

yang merawat. 

Bapak Basuki (Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen) menyatakan bahwa ada berbagai kecelakaan yang tidak 

terjamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero): 

1. Kecelakaan Penumpang Umum Lalu Lintas Jalan: 

1) Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 atau 34 Tahun 1964. 

2) Bunuh diri, percobaan bunuh diri. 

3) Mabuk atau tidak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, 

ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki 

cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain. 
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2. Kecelakaan yang Terjadi Tidak Mempunyai Hubungan Dengan 

Resiko Kecelakaan Penumpang Umum/Lalu Lintas: 

1) Perlombaan kecepatan (balapan). 

2) Kecelakaan yang terjadi akibat gempa bumi atau letusan gunung 

berapi atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain. 

3) Kecelakaan akibat dari sebab langsung atau tidak langsung 

mempunyai hubungan dengan bencana perang, kerusuhan. 

Hasil wawancara dengan beberapa korban kecelakaan lalu lintas dan 

penerima santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero), banyak sekali pernyataan-

pernyataan yang diungkapkan oleh para korban kecelakaan lalu lintas dan 

penerima dana santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut: 

1. Endang Wahyu Ningsih mengalami kecelakaan dengan luka patah 

tangan kanan dan patah tulang iga (10 rusuk) dengan total biaya 

pengobatan Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). 

Sedangkan suaminya Tri Iim Paryono menderita patah tangan 

kanan dengan total biaya pengobatan Rp 5.700.000,- (Lima Juta 

Tujuh Ratus Ribu Rupiah).  Ibu Endang menyatakan bahwa untuk 

pelayanan dari PT. Jasa Raharja (Persero) dirasa sudah baik. 

Namun untuk pemberian santunan dirasa sangat tidak sesuai 

dengan apa yang telah dialami oleh Ibu Endang dan suaminya 

tersebut. Pemberian santunan dari PT. Jasa Raharja hanya Rp 
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10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Padahal untuk korban 2 (Dua) 

orang tetapi hanya mendapatkan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). (Wawancara  Senin, 3 Juni 2013, Pukul 16.00 di 

kediaman Ibu Endang dan Bapak Tri Iim). 

2. Tatag Sandi. A. mengalami kecelakaan dengan luka yang dialami 

memar kaki dan patah 1 (satu) jari kaki dengan total biaya 

pengobatan Rp 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu 

Rupiah). Saudara Tatag menyatakan bahwa pelayanan dari PT. 

Jasa Raharja (Persero) dirasa sudah baik dan memuaskan. Saudara 

Tatag mendapatkan santunan sebesar Rp 7.800.000,- (Tujuh Juta 

Delapan Ratus Ribu Rupiah), karena masih berusia 16 (Enam 

Balas) tahun penerimaan dana santunan diwakili oleh ibu 

kandungnya yaitu Ibu Erni dengan melampirkan akta kelahiran 

dan kartu keluarga. (Wawancara Senin, 3 Juni 2013, Pukul 16.30 

di kediaman Sdr. Tatag). 

3. Sukarni, mengalami kecelakaan dengan luka yang dialami patah 

kaki dengan total biaya pengobatan Rp 9.200.000 (Sembilan Juta 

Dua Ratus Ribu Rupiah). Ibu Sukarni menyatakan bahwa tidak 

menerima santunan dari siapapun. Bahkan Ibu Sukarni tidak 

mengetahui PT. Jasa Raharja dan santunannya.  (Wawancara Rabu, 

5 Juni 2013, Pukul 13.00, di kediaman Ibu Sukarni). 
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Hasil penelitian, peneliti menanyakan adanya kasus kecelakaan yang 

pengajuan klaim mutlak ditolak oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen dan kasus kecelakaan yang terpenuhi Perundang-Undangan namun 

pengajuan klaimnya ditolak oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen. Berikut adalah hasil penelitian tersebut: (Hasil wawancara dengan Bapak 

Basuki, tanggal 30 Agustus 2013, Pukul 14.00 di Kantor Jasa Raharja Kantor 

Pelayanan Sragen). 

Tabel 1: Pengajuan klaim yang mutlak ditolak karena Perundang-Undangan 

No Nama  Tahun Alasan ditolak 

1. Aji Purnama 2011 Lomba kecepatan/balapan 

2. Setiyo Aji Kuncoro 2011 Mabuk/tidak sadar diri 

3. Joko Purwanto 2012 Mabuk/tidak sadar diri 

4. Kusmanto 2012 Mabuk/tidak sadar diri 

5. Andi Setiawan 2013 Mabuk/tidak sadar diri 
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Tabel 2: Pengajuan Klaim yang memenuhi persyaratan Perundang-Undangan 

namun ditolak  

No Nama  Tahun Alasan ditolak 

1. Murni Astuti 2010 Daluarsa  

2. Budi Prasetyo 2011 Daluarsa 

3. Anggara Putra 2012 Daluarsa 

4. Suprapti  2012 Daluarsa 

5. Suryanto  2013 Kurang persyaratan dan 

daluarsa 

 

4.1.3 Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Dalam 

Pemberian santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan 

Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: 

Bapak Aris Widayanto (Staf PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen) menyatakan bahwa besarnya santunan yang diberikan kepada 

korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut: 
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1. Besarnya santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas, per tanggal 27 

Maret 2008 pukul 00.00 WIB mengalami kenaikan. Sebelum mengalami 

perubahan besaran santunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 416/KMK.06/2001 tertanggal 17 Juli 2001 yaitu: 

1) Untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh 

Juta Rupiah). 

2) Cacat tetap maksimum sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). 

3) Luka-luka maksimum sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 

4) Biaya penguburan (bagi yang tidak memiliki ahli waris) Rp 

1.000.000,-  (Satu Juta Rupiah). 

Setelah mengalami perubahan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 36 & 37/PMK.010/2008 tertanggal 26 Febuari 2008 yaitu: 

1) Untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 25.000.000,- (Dua 

Puluh Lima Juta Rupiah). 

2) Cacat tetap maksimum sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh 

Lima Juta Rupiah). 

3) Luka-luka maksimum sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). 
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4) Biaya penguburan (bagi yang tidak memiliki ahli waris) Rp 

2.000.000,-  (Dua Juta Rupiah). 

2. Untuk besaran santunan penumpang pesawat terbang, yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 50.000.000.- 

(Lima Puluh Juta Rupiah). 

2) Cacat tetap maksimum sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh 

Juta Rupiah). 

3) Untuk luka-luka maksimum sebesar Rp 25.000.000,- (Dua 

Puluh Lima Juta Rupiah). 

4) Untuk penguburan (bagi yang tidak memiliki ahli waris) 

sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). 

3. Ahli waris yang berhak menerima santunan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 33&34 Tahun 1964, adalah sebagai berikut: 

1.) Janda atau Dudanya yang sah. 

2.) Bila tidak ada janda atau dudanya yang sah, maka anak-

anaknya yang sah. 

3.) Bila tidak ada janda atau dudanya yang sah dan anak-

anaknya yang sah, maka orang tuanya yang sah. 
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4.) Bila ketiganya tersebut tidak ada, maka PT. Jasa Raharja 

(Persero) hanya memberikan biaya penguburan bagi yang 

menguburkannya. 

Bapak Basuki (Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen) menyatakan bahwa “Batas waktu pengajuan klaim dianggap 

kadaluarsa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 

apabila korban atau ahli waris telah mengajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak 

tanggal kecelakaan. Hak santunan akan menjadi gugur, apabila korban atau ahli 

waris tidak melakukan penagihan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah disetujui 

oleh PT. Jasa Raharja (Persero)”. (Wawancara dengan Bapak Basuki Tanggal 7 

Juni 2013, Pukul 13.00 di Kantor Jasa Raharja Pelayanan Sragen) 

Bapak Basuki (Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen) menyatakan bahwa “Pengurusan Jasa Raharja tidak memakan 

waktu lama. Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) mempunyai standarisasi 

penyelesaian klaim sesuai dengan Sasaran Managemen Mutu (SSM ISO 

9001:2000)”. (Wawancara dengan Bapak Basuki Tanggal 7 Juni 2013, Pukul 

13.00 di Kantor Jasa Raharja Pelayanan Sragen). 

Bapak Aris Widayanto (Staf PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen) menyatakan bahwa “penghimpunan premi berupa iuran wajib yang 

berasal dari seluruh penumpang angkutan umum, baik di darat, laut maupun 

udara, pengumpulan dana penumpang ini dilakukan melalui pengelola atau 

manajemen perusahaan transportasi tersebut”. Besarnya iuaran wajib adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Besarnya Iuran Wajib Peraturan Menteri Keuangan 

NO.36&37/PMK.010/2008 TANGGAL 26 FEBRUARI 2009 

 

No URAIAN IURAN 

WAJIB 

 

1. 

Iuran Wajib bagi penumpang alat angkutan umum di 

darat. 
 

-Bus, Non bus    Rp 60,00 

-Kereta Api    Rp 120,00 
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2. 

 

Iuran Wajib bagi penumpang alat angkutan ferry atau 

penyebrangan dan laut 
 

-Biaya angkut s.d Rp 2.500,00 Rp 100,00 

-Biaya angkut di atas Rp 2.500,00 Rp 200,00 

-Biaya angkut di atas Rp 5.000,00 s.d Rp 10.000,00 Rp 400,00 

-Biaya angkut di atas Rp 10.000,00 s.d Rp 25.000,00 Rp 800,00 

-Biaya angkut di atas Rp 25.000,00 Rp 2.000,00 

3. Iuran wajib bagi yang menggunakan alat angkutan 

penumpang umum di udara 

Rp 5.000,00 

   Beliau juga menyatakan bahwa “sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 

34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, PT. Jasa Raharja (Persero) 

menghimpun premi dalam bentuk sumbangan wajib yang biasa disebut 

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan) dari seluruh 

pemilik kendaraan bermotor”.  Besarnya sumbangan wajib adalah sebagai berikut: 

Tabel 4: Besarnya Sumbangan Wajib Peraturan Menteri Keuangan RI 

NO.36&37/PMK.010/2008 Tanggal 26 Februari 2009 

GOL JENIS KENDARAAN SWDKLLJ & 

KD/SERTIFIKAT 

A Sepeda Motor, 50cc kebawah, Mobil Jenazah, 

Mobil Ambulance dan Mobil Kebakaran 

Rp 3000,00 

B Ferklift, Buldoser, Traktor, Crams, Mobil Derek, 

Excafator, dan sejenisnya 

Rp 23.000,00 

C1 Sepeda motor, Sepeda kumbang dan scooter di  

atas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermoto roda 

tiga 

Rp 35.000,00 

C2 Sepeda Motor dan Scooter diatas 250cc  Rp 83.000,00 
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DP Pick up atau mobil barang s.d 2400cc, Sedan, Jeep 

dan mobil penumpang bukan angkutan umum 

Rp 143.000,00 

DU Mobil penumpang angkutan umum Rp 73.000,00 

EP Bus, Micro Bus bukan angkutan umum Rp 153.000,00 

EU Bus dan Micro bus angkutan umum serta mobil 

penumpang angkutan umum lainnya di atas 

1600cc 

Rp 90.000,00 

F Truck, Mobil Tangki, Mobil gandengan, Mobil 

barang diatas 2400cc, Truck kontainer dan 

sejenisnya 

Rp 163.000,00 

Besarnya sumbangan wajib berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 36&37/PMK.010/2008 untuk golongan A dengan 

jenis kendaraan Sepeda Motor, 50cc ke bawah, Mobil Jenazah, Mobil Ambulance 

dan Mobil Kebakaran besaran sumbangan wajibnya Rp 3000,00 (Tiga Ribu 

Rupiah). Golongan B dengan jenis kendaraan Ferklift, Buldoser, Traktor, Crams, 

Mobil Derek, Excafator dan sejenisnya besaran sumbangan wajibnya Rp 

23.000,00 (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Golongan C1 dengan jenis kendaraan 

Sepeda Motor, Sepeda Kumbang dan scooter di atas 50cc sampai dengan 250cc 

dan kendaraan bermotor roda tiga besaran sumbanganya Rp 35.000,00 (Tiga 

Puluh Lima Ribu Rupiah). Golongan C2 jenis kendaraan Sepeda Motor dan 

scooter di atas 250cc besaran sumbangan wajibnya Rp 83.000,00 (Delapan Puluh 

Tiga Ribu Rupiah). Golongan DP jenis kendaraan Pick up atau mobil barang 

sampai dengan 2400cc, Sedan, Jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum 

dengan besaran sumbangan wajibnya Rp 143.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga 

Ribu Rupiah). Golongan DU jenis kendaraan Mobil Penumpang angkutan umum 
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sumbangan wajibnya Rp 73.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Golongan 

EP jenis kendaraan Bus, Micro Bus bukan angkutan umum besaran sumbangan 

wajibnya Rp 153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Golongan EU 

jenis kendaraan Bus dan Micro Bus angkutan umum serta mobil penumpang 

angkutan umum lainnya di atas 1600cc besaran sumbangan wajibnya Rp 

90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Golongan F jenis kendaraan Truck, 

Mobil tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang di atas 2400cc, Truck Kontainer 

dan sejenisnya besaran sumbangan wajibnya Rp 163.000,00 (Seratus Enam Puluh 

Tiga Ribu Rupiah). 

Penghimpunan dana melalui sumbangan wajib PT. Jasa Raharja (Persero) 

Kantor Pelayanan Sragen bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten 

berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.INS/03/M/X/1999 Tahun 1999 dan 

No.6.IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem 

Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Stap (SAMSAT) dalam upaya 

penghimpunan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan serta pelayanan 

awal pengurusan santunan Jasa Raharja dari korban/ahli waris korban kecelakaan 

lalu lintas jalan raya. 

Pelaksanaan operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen agar berjalan dengan baik, telah terjalin hubungan dan kerja sama dengan 

instansi lain seperti Pemerintah Kabupaten, Kepolisian, DLLAJ (Dinas Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan) dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Oleh sebab itu PT. 
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Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen telah melaksanakan segala 

ketentuan dan kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan keputusan-

keputusan bersama dengan instansi dengan sebaik-baiknya. Namun disadari benar 

bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen masih terdapat 

kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan dan penyaluran dana santunan Jasa 

Raharja. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen telah berusaha 

untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya korban/ahli waris 

korban yang mengurus santunan Jasa Raharja. Apabila dalam ketentuan Undang-

Undang tidak berhak mendapatkan santuan, maka PT. Jasa Raharja telah 

membuka kesempatan dengan program EXGRASIA (Bantuan Sosial Jasa 

Raharja). EXGRASIA merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. 

Jasa Raharja untuk memberikan santunan kepada pelaku/penyebab kecelakaan 

lalu lintas yang mengalami kerugian. 

Hasil penelitian diberikan beberapa data pemasukan sumbangan wajib dan 

iuran wajib serta data penyaluran dana santunan selama tahun 2012. Namun oleh 

pihak PT. Jasa Raharja (Persero) data ini tidak dapat dipublikasikan ke 

masyarakat luas karena merupakan rahasia perusahaan. Penulis akan menjelaskan 

hasil penelitian mengenai data pemasukan sumbangan wajib dan iuran wajib 

dengan ilustrasi. 

Tabel 5: Realisasi Penerimaan Iuran Wajib Dan Sumbangan Wajib 

SAMSAT Sragen Tahun 2012 

JENIS BUS NON BUS SUMBANGAN 

WAJIB 

JUMLAH 
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IURAN 

WAJIB 

Rp 

21.211.000,

- 

Rp 

72.298.000,

- 

- Rp 93.509.000,- 

SUMBANGA

N WAJIB 

- 

 

- Rp 

14.499.826.000,

- 

Rp 

14.499.826.000,

- 

TOTAL Rp 

14.593.826.000,

- 

Tahun 2012, realisasi penerimaan iuran wajib periode bulan Januari-

Desember 2012 SAMSAT Sragen yaitu untuk Bus Rp 21.211.000,- (Dua Puluh 

Satu Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Untuk Non Bus Rp 72.298.000,- 

(Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Total 

iuran wajib Bus dan Non Bus Tahun 2012 adalah Rp 93.509.000,- (Sembilan 

Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Untuk jumlah sumbangan 

wajib selama tahun 2012 yaitu Rp 14.499.826.000,- (Empat Belas Miliyar Empat 

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). 

Jadi total pemasukan iuran wajib dan sumbangan wajib selama tahun 2012 yaitu 

Rp 14.593.335.000,- (Empat Belas miliyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta 

Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). 

Tabel 6: Realisasi Penyaluran Dana Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) 

Kantor Pelayanan Sragen Tahun 2012 

JENIS CIDERA JUMLAH JUMLAH SANTUNAN 
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MENINGGAL DUNIA 71 Rp 2.490.000.000,- 

LUKA BERAT 677 Rp 4.542.461.497,- 

LUKA RINGAN 16 Rp     46.249.268,- 

CACAT TETAP 1 Rp     87.500.000,- 

PENGUBURAN - - 

TOTAL PENYALURAN SANTUNAN Rp 7.166.210.765,- 

Penyaluran dana santunan yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Raharja selama 

tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Untuk meninggal dunia 71 (Tujuh Puluh satu) 

dengan total santunan Rp 2.490.000.000,- (Dua Miliyar Empat Ratus Sembilan 

Puluh Juta Rupiah). Luka berat677 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) dengan total 

santuan Rp 4.542.461.497,- (Empat Miliyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta 

Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). 

Luka ringan 16 (Enam Belas) dengan total santunan Rp 46.249.268,- (Empat 

Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus 

EnamDelapan Rupiah). Cacat Tetap 1 (satu) dengan total santunan Rp 

87.500.000,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk total 

penyaluran dana santunan selama tahun 2012 yaitu Rp 7.166.210.765,- (Tujuh 

Miliyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus 

Enam Puluh Lima Rupiah). 

4.2 Pembahasan  

 Upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari resiko kecelakaan 

lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas 

atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh 
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pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam 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, serta menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) 

sebagai Badan Penyelenggara. 

Dana kecelakaan lalu lintas diatur dalam 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. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut bertujuan 

untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas terhadap kerugian-

kerugian yang timbul karena adanya kecelakaan lalu lintas jalan. 

4.2.1 Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) 

Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan 

 Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang(Pasal 2) , yaitu 

hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara 

pembayar iuran dana dan penguasa dana. Berikut adalah Pasal 3 ayat (1): 

a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, 

pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal 

perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran 
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melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat 

keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. 

b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari 

pembayaran iuran wajib. 

c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti 

kerugian berhubungan dengan kematian dan cacat tetap akibat dari 

kecelakaan penumpang. 

Pasal 3 ayat (2) adalah: 

 Dengan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dan pembayaran iuran 

wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a diatas. 

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 1965 telah menjelaskan di Pasal 10, ketentuan mengenai terjadinya 

kecelakaan lalu lintas, telah menetapkan ketentuan mengenai dalam hal kendaraan 

bermotor umum antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di 

tempat berangkat dan turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. Pasal 

tersebut menjelaskan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) menjamin pertanggungan 

bagi penumpang yang masih di dalam kendaraan angkutan dan jika terjadi 

kecelakaan lalu lintas maka kepadanya berhak atas santunan Jasa Raharja. 

 Sumber pertanggungan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dana tersebut di 

himpun melalui Pasal 3 ayat (1) iuran wajib harus dibayarkan bersama dengan 

pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan 
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penumpang umum yang bersangkutan,ayat (2) Pengusaha atau pemilik alat 

angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggung 

jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkan 

kepada perusahaan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara 

langsung atau melalui Bank BRI yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menurut 

cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan. 

 Kenyataannya ketentuan Undang-Undang beserta Peraturan 

Pemerintahnya dalam kaitannya dengan penghimpunan dana melalui iuran wajib 

dengan bersamaan pembayaran karcis atau tiket tidak dapat dilaksanakankarena 

berbagai macam hambatan dan kurangnya personal petugas dari PT. Jasa Raharja 

(Persero) yang ada di Kantor Pelayanan Sragen. Oleh sebab itu, PT. Jasa Raharja 

(Persero) bekerja sama dengan pihak pengusaha dengan cara kolektif. Pihak 

pengusaha menyetorkan iuran wajib tersebut kepada PT. Jasa Raharja (Persero) 

setiap tanggal 27 dalam setiap bulannya. Keuntungan yang didapat PT. Jasa 

Raharja (Persero) memang efektif dan efisien, sedangkan dipihak pengusaha 

merasa rugi karena penyetoran tidak bisa pasti jumlahnya karena adanya 

kendaraan yang tidak beroperasi. Terjadi kecelakaan di luar Pasal 10 huruf (a) 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 seperti bunuh diri, kecelakaan korban 

pada saat mabuk atau tidak sadar, korban dalam keadaan perlombaan kecepatan, 

dll, maka PT. Jasa Raharja (Persero) tidak lagi berkewajiban untuk mengganti 

kerugian dan jaminan pertanggungan sebagaimana telah ditentukan 

dalamUndang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 1965.  
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 PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa 

Raharja (Persero) sampai saat ini terkesan masih baik dan konsisten dalam 

menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana santunan 

kecelakaan lalu lintas, hal ini diperkuat atau dibuktikan dari hasil penelitian 

kepada korban kecelakaan lalu lintas dan penerima dana santunan dari PT. Jasa 

Raharja (Persero) yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini 

disampaikan oleh Saudara Tatag Sandi.A, korban merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja. Korban mengalami luka patah jari kaki 

dengan total biaya pengobatan Rp 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu 

Rupiah). PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan dana santunan senilai Rp 

7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), artinya PT. Jasa Raharja 

(Persero) mengganti 100% dari kerugian yang diderita oleh korban. 

Berbeda dengan pernyataan Ibu Endang Wahyu Ningsih yang mengalami 

kecelakaan lalu lintas dengan suaminya. Ibu Endang Wahyu Ningsih menderita 

patah tangan kanan dan patah tulang iga (10 rusuk) dengan total biaya pengobatan 

Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). Sedangkan suami korban yaitu 

Bapak Tri Iim Paryono menderita patah tangan kanan dengan total biaya 

pengobatan Rp 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dengan total 

kerugian lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), korban mengaku 

hanya mendapatkan dana santunan dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp 10.000.000,-. 

Hal ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban. 
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 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan disebutkan 

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

menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari 

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak 

atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan, kecuali dalam hal-

hal yang tercantum dalam Pasal 13. Berikut bunyi Pasal 13: 

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada Pasal 10 diatas 

dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Jika korban/ahli waris korban telah mendapat jaminan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang; 

b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada 

pihak korban atau ahli warisnya; 

c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada watu korban sedang: 

1. Dalam keadaan mabuk atau tak sadar, 

2. Melakukan perbuatan kejahatan, 

3. Ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai 

cacat badan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain; 
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d. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan 

kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam 

fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam 

hal sebagai berikut: 

1. Alat angkutan lalu lintas yang bersangkutan sedang dipergunakan 

untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau 

kecepatan; 

2. Kecelakaan terjadi pada waktu didekat alat angkutan lalu lintas 

jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi 

atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala 

geologi atau meteorologi lain; 

3. Kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung 

mempunyai hubungan dengan perang atau sesuatu keadaan perang 

lainnya, penyerbuan musuh sekalipun Indonesia tidak termasuk 

dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang 

saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan 

kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan teror, 

kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain; 

4. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang; 

5. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan 

suatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubung 
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dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari 

melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut; 

6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan lalu lintas jalan yang 

dipakai, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan 

Bersenjata seperti tersebut diatas; 

7. Kecelakaan yang terjadi akibat reaksi inti atom. 

 Hal ini menjelaskan bahwa korban kecelakaan berhak untuk mendapatkan dana 

santunan kecelakaan. Akan tetapi yang dialami oleh pasangan suami istri ini yaitu 

Ibu Endang dan Bapak Tri Iim mengalami kecelakaan dengan kerugian yang 

dialami Ibu Endang dengan total kerugian Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta 

Rupiah) dan Bapak Tri Iim dengan total kerugian Rp 5.700.000,- (Lima Juta 

Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Namun dalam kenyataannya PT. Jasa Raharja 

(Persero) hanya memberikan dana santunan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh 

Juta Rupiah). Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah diderita oleh korban. 

 Pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap 

orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang 

disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan akan diberikan ganti rugi kepada 

korban atau ahli warisnya sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah.Peraturan tersebut melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1965 Pasal 10 ayat (1), yaitu orang yang menerima penggantian kerugian atau 

santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah orang yang menjadi korban yang 
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berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan lalu 

lintas di jalan raya. Namun demikian, tidak semua orang yang mengalami 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya di luar angkutan lalu lintas yang menjadi 

korban dengan otomatis mendapatkan hak atas santunan PT. Jasa Raharja 

(Persero). 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, Pasal 1 menjelaskan 

tentang istilah-istilah yang ada dalam Undang-Undang tersebut yaitu: 

a. “Menteri” ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan 

Pengawasan. 

b. “Dana” ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang 

dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan 

yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan 

lalu lintas jalan yang bersangkutan. 

c. “Alat angkutan lalu lintas jalan” ialah kendaraan bermotor seperti 

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Raya dan Kereta api. 

d. “Sumbangan Wajib” ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar 

menurut/berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan-peraturan 

pelaksanaannya. 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang diatur dalam 

Pasal 2 yaitu: 
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1. Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi 

sumbangan wajib setiap tahun kepada dana yang dimaksud dalam 

Pasal 1. 

2. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

3. Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari 

sumbangan wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) diatas. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 menjelaskan bahwa, 

“Paling lambat pada akhir bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar sumbangan wajibnya 

mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.” 

Pemberian santunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 

Pasal (4), yaitu: 

1. Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetapakibat 

kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan 

tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian 

kepadanyaatau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang 

ditentukanberdasarkan Peraturan Pemerintah. 

2. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban 

menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini Menteri dapat 

menunjuk Instansi Pemerintah, yang dianggap perlu. 
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Penjelasan beberapa Pasal diatas, dapat dijelaskan bahwa pengusaha atau 

pemilik alat angkutan lalu lintas jalan wajib untuk memberi sumbangan wajib 

setiap tahunnya kepada penghimpun dana yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) dan 

jumlah sumbangan wajib tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah. Setiap 

korban kecelakaan yang mati atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaaan alat 

angkutan lalu lintas jalan, penghimpun dana dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja 

(Persero) akan memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya 

dengan jumlah besaran yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah. Untuk 

memberikan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut Menteri Keuangan 

menunjuk Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja (Persero). 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap sumbangan 

wajib dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) setiap tahun sekali melalui 

SAMSAT Kabupaten/Kota bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB). Cara Pembayarannya menjadi satu dengan seluruh kewajiban 

atas perbaharuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada setiap SAMSAT 

Kabupaten/Kota. Sehingga tidak mungkin penghimpunan dana sumbangan 

tersebut sebagai mana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 

Pasal 3 atau disebutkan pada setiap akhir bulan Juni. Oleh sebab itu Pasal 3 ini 

tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan atas 

kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan yang 

telah berlaku pembayaran sumbangan wajib dibayar pada setiap tahun akhir masa 

STNK berlaku disetiap SAMSAT Kabupaten/Kota. Selanjutnya mengenai 

besarnya sumbangan wajib ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 
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1965, Pasal 2 ayat (1) “Tiap 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 Keuangan 

menurut suatu tarif yang bersifat progresif sesuai dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No.416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan 

Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Pasal 3 ayat (2)).  

PT. Jasa Raharja (Persero) melalui SAMSAT Kabupaten/Kota 

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan tersebut dalam upaya menghimpun 

dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas melalui sumbangan wajib. Dana yang 

sudah terhimpun selanjutnya dipergunakan sebagai dana pertanggungan 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya, selain itu juga untuk biaya operasional PT. 

Jasa Raharja (Persero), untuk pembayaran gaji pegawai dan disetor ke Kas  

Negara dalam upaya ikut serta dalam pembangunan nasional. Inilah kegunaan dan 

manfaat pasti bahwa sumbangan wajib sangat bermanfaat dan berarti bagi 

masyarakat, bangsa dan negara. 

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan penghimpunan dana 

sumbangan wajib tersebut sangat sederhana dan strategis kedudukannya dalam 

upaya mendukung program Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan 

terhadap rakyatnya. Selain itu PT. Jasa Raharja (Persero) juga merupakan 

kepanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan pertanggungan dan  

perlindungan terhadap rakyatnya, sebagai mana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) setiap 



91 
 

 

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara 

utuh sebagai manusia yang bermartabat.  

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Perusahaan Negara yang cukup solid 

dan sehat berkaitan dengan manajemennya tentunya boleh dikatakan sebagai 

perusahaan yang kaya raya, dikarenakan sumber dana dari iuran dan sumbangan 

wajib mengalir setiap saat. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen 

pemasukannya setiap hari melalui sumbangan wajib di SAMSAT Kabupaten 

Sragen dan iuran wajib dari para pengusaha angkutan umum cukuplah melimpah. 

Dengan demikian maka pelaksanaannya Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Jo 

PP No. 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

Berpedoman pada Perundang-Undangan tersebut, maka PT. Jasa Raharja 

(Persero) telah menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan 

mengemukakan penyelenggaraan program asuransi sosial sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu kinerja PT. Jasa Raharja dalam 

melaksanakan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 telah mencapai pada motonya 

yaitu Utama dalam perlindungan dan prima dalam pelayanan. 

4.2.2 Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen Dalam Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan 
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 PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk menghimpun, 

memupuk dan menyalurkan dana santunan Jasa Raharja sebagai jaminan 

pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan 

raya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas 

asuransi kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan 

sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan 

umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak 

dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan 

sumbangan wajib guna memenuhi tuntutan santunan Jasa Raharja terhadap 

korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis mendapatkan pernyataan dari 

korban kecelakaan lalu lintas. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: 

Sukarni, Usia 53 Tahun, Alamat Rumah Getasan, Rt.04 Rw 02, 

Blimbing, Sambirejo, Sragen mengalami kecelakaan dengan luka 

yang dialami patah kaki dengan total biaya pengobatan Rp 9.200.000. 

Ibu Sukarni menyatakan bahwa tidak menerima santunan dari 

siapapun. Bahkan Ibu Sukarni tidak mengetahui santunan yang 

diberikan PT. Jasa Raharja (Persero). 

Pernyataan di atas dan beberapa korban kecelakaan yang tidak 

mendapatkan santunan atau ditolak oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen menggambarkan bahwa kurangnya sosialisasi dari PT. Jasa 
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Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen mengenai dana santunan kepada 

masyarakat khususnya yang ada di pedesaan. Hal ini sangat berbanding terbalik 

disaat masyarakat menjalankan kewajibannya untuk membayarkan iuran wajib, 

namun PT. Jasa Raharja (Persero) kurang mensosialisasikan kepada masyarakat, 

khususnya masyarakat desa untuk mengetahui tentang dana santunan kecelakaan 

PT. Jasa Raharja (Persero). Mengenai hal tersebut, narasumber dari PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen, Bapak Basuki juga membenarkan 

adanya kurangnya sosialisasi dengan masyarakat desa. PT. Jasa Raharja (Persero) 

Kantor Pelayanan Sragen sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk 

mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Sragen. 

Upaya tersebut seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengadakan seminar dan 

melakukan siaran di radio-radio di Kabupaten Sragen, bahkan PT. Jasa Raharja 

(Persero) juga melakuan jemput bola. Maksud dari jemput bola tersebut adalah 

pihak PT. Jasa Raharja mendatangi kantor Lalu Lintas Polres setempat untuk 

mendata apakah ada kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 2 (dua) hari sekali. 

Setelah mendapatkan data kecelakaan lalu lintas pihak PT. Jasa Raharja (Persero) 

berusaha untuk mencari rumah dan mendatangi rumah korban untuk 

memberitahukan adanya dana santunan kecelakaan dan meminta untuk segera 

mengurus dana santunan kecelakaan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasat 

Lantas Polres Sragen AKP. Dudi Pramudia, S.H dalam wawancara singkat. 

AKP. Dudi Pramudia, S.H menyatakan “Bahwa petugas dari PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen selalu mengunjungi Kantor Lalu 

Lintas Polres Sragen dalam waktu 2 hari sekali untuk mendata kecelakaan lalu 

lintas yang telah terjadi. Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 
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Sragen juga bekerjasama dengan Polres Sragen untuk membentu penyaluran dana 

santunan”. (Wawancara Rabu, 15 Mei 2013, Pukul 10.00 di Polres Sragen). 

AKP. Dudi Pramurdia, S.H juga memberikan data laka lantas Polres 

Sragen tahun 2012. Data tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 7: DATA LAKA LANTAS POLRES SRAGEN TAHUN 2012 

NO BULAN JUMLAH 

KEJADIA

N 

 KORBAN   

   MD LB LR KERUGIAN 

MATERIIL 

Rp 

1. JANUARI 80 4 10 118 44.820.000 

2. FEBRUARI 67 5 3 104 26.500.000 

3. MARET 91 8 14 104 57.400.000 

4. APRIL 85 3 16 93 64.220.000 

5. MEI 62 - 20 64 44.500.000 

6. JUNI 68 10 13 83 37.150.000 

7. JULI 66 6 1 78 33.650.000 

8. AGUSTUS 101 9 10 127 75.700.000 

9. SEPTEMBER 73 9 - 96 41.950.000 

10. OKTOBER 73 16 1 81 60.650.000 

11. NOVEMBER 72 10 2 85 52.950.000 

12. DESEMBER 61 11 2 74 111.000.000 

 JUMLAH 899 91 92 1.107 650.490.000 

Dalam memberikan santunan, PT. Jasa Raharja (Persero) jumlah besaran 

santunan yang diberikan sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
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Nomor 36 & 37/PMK.010/2008 tertanggal 26 Februari 2008, untuk besaran 

santunan penumpang angkutan darat dan laut yaitu: 

1) Untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 25.000.000,- (Dua 

Puluh Lima Juta Rupiah). 

2) Cacat tetap maksimum sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh 

Lima Juta Rupiah). 

3) Luka-luka maksimum sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). 

4) Biaya penguburan (bagi yang tidak memiliki ahli waris) Rp 

2.000.000,-  (Dua Juta Rupiah). 

Untuk besaran santunan penumpang pesawat terbang, yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 50.000.000.- 

(Lima Puluh Juta Rupiah). 

2) Cacat tetap maksimum sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh 

Juta Rupiah). 

3) Untuk luka-luka maksimum sebesar Rp 25.000.000,- (Dua 

Puluh Lima Juta Rupiah). 

4) Untuk penguburan (bagi yang tidak memiliki ahli waris) 

sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). 
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Santunan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 36 & 37/PMK.010/2008, terdapat perbedaan antara besaran santunan 

untuk korban kecelakaan lalu lintas darat dan laut dengan besaran santunan untuk 

korban kecelakaan lalu lintas udara. 

Penulis menganalisa bahwa perbedaan besaran santunan antaran besaran 

santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas darat dan laut berbeda dengan 

besaran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas udara karena tingkat resiko 

korban kecelakaan lebih tinggi dan resiko kerugian yang diderita korban 

kecelakaan lalu lintas udara lebih besar dibandingkan dengan korban kecelakaan 

lalu lintas darat dan laut. 

 

 

REALISASI PENERIMAAN IURAN WAJIB DAN SUMBANGAN 

WAJIB SAMSAT SRAGEN TAHUN 2012 

JENIS BUS NON BUS SUMBANGAN 

WAJIB 

JUMLAH 

IURAN 

WAJIB 

Rp 

21.211.000,

- 

Rp 

72.298.000,

- 

- Rp 93.509.000,- 

SUMBANGA

N WAJIB 

- 

 

- Rp 

14.499.826.000,

- 

Rp 

14.499.826.000,

- 
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TOTAL Rp 

14.593.826.000,

- 

 

Hasil penelitan dalam satu tahun yaitu tahun 2012, realisasi penerimaan 

iuran wajib periode bulan Januari-Desember 2012 SAMSAT Sragen yaitu, untuk 

Bus Rp 21.211.000 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Untuk 

Non Bus Rp 72.298.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh 

Delapan Ribu Rupiah). Total iuran wajib Bus dan Non Bus Tahun 2012 adalah Rp 

93.509.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Untuk 

jumlah sumbangan wajib selama tahun 2012 yaitu Rp 14.499.826.000 (Empat 

Belas Miliyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua 

Puluh Enam Rupiah). Jadi total pemasukan iuran wajib dan sumbangan wajib 

selama tahun 2012 yaitu Rp 14.593.335.000 (Empat Belas miliyar Lima Ratus 

Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). 

REALISASI PENYALURAN DANA SANTUNAN PT. JASA 

RAHARJA (PERSERO) KANTOR PELAYANAN SRAGEN TAHUN 2012 

JENIS CIDERA JUMLAH JUMLAH SANTUNAN 

MENINGGAL DUNIA 71 Rp 2.490.000.000,- 

LUKA BERAT 677 Rp 4.542.461.497,- 

LUKA RINGAN 16 Rp     46.249.268,- 

CACAT TETAP 1 Rp     87.500.000,- 
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PENGUBURAN - - 

TOTAL PENYALURAN SANTUNAN Rp 7.166.210.765,- 

Penyaluran dana santunan yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Raharja dalam 

tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Untuk meninggal dunia 71 (Tujuh Puluh satu) 

dengan total santunan Rp 2.490.000.000 (Dua Miliyar Empat Ratus Sembilan 

Puluh Juta Rupiah). Luka berat677 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) dengan total 

santuan Rp 4.542.461.497 (Empat Miliyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta 

Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). 

Luka ringan 16 (Enam Belas) dengan total santunan Rp 46.249.268 (Empat Puluh 

Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Delapan 

Rupiah). Cacat Tetap 1 (satu) dengan total santuan Rp 87.500.000 (Delapan Puluh 

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk total penyaluran dana santunan selama 

tahun 2012 yaitu Rp 7.166.210.765 (Tujuh Miliyar Seratus Enam Puluh Enam 

Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). 

Jumlah penerimaan iuran wajib dan sumbangan wajib dengan jumlah dana 

penyaluran santunan di atas dapat dilihat besaran pemasukan iuran wajib dan 

sumbangan wajib lebih besar dari pada jumlah penyaluran dana santunan. Namun 

mengapa pada pemberian santunan pada Ibu Endang dan Bapak Tri Iim yang satu 

keluarga mengalami kecelakaan hanya mendapatkan santunan Rp 10.000.000,00 

(Sepuluh Juta Rupiah), di mana biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang 

diderita oleh Ibu Endang dan Bapak Tri Iim sejumlah Rp 68.700.000,- (Enam 

Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, bahwa setiap orang yang berada di luar alat 
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angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan korban akibat kecelakaan dari 

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak 

atas pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan, kecuali dalam hal-hal yang 

tercantum dalam Pasal 13. 

Melihat dari Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1965, seharusnya satu korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan satu santunan 

walaupun itu dalam satu keluarga yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun 

besaran santunan yang diberikan kepada Ibu Endang dan Bapak Tri Iim hanya Rp 

10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Hal ini dirasa sangat bertentangan dengan 

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut. 

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen telah melakukan 

upaya pertama agar dapat menyalurkan dana santunan tepat sasaran dan sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan 

Sragen mengupayakan agar para korban kecelakaan lalu lintas jalan mendapatkan 

dana santunan sesuai dengan haknya sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.  Upaya yang kedua adalah melakukan jemput 

bola ke Kantor Lalu Lintas Polres setempat untuk mendapatkan data kecelakaan 

yang telah terjadi. Upaya selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti akan haknya untuk 

mendapatkan dana santunan kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero). (Hasil 

wawancara dengan Bapak Basuki, tanggal 30 Agustus 2013, Pukul 14.00 di 

Kantor Jasa Raharja Kantor Pelayanan Sragen). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten 

Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan namun jumlah 

besaran santunan tidak sesuai dengan apa yang telah diderita oleh korban. 

2. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen dalam pemberian 

santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten Sragen 

sudah cukup baik. Akan tetapi ditemukan ketidaktahuan korban kecelakaan 

terhadap dana santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Pelayanan Sragen. Hal ini menggambarkan pertama bahwa kurangnya 

sosialisasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen mengenai 

pemberian dana santunan kepada masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan. 

Upaya kedua dengan melakukan jemput bola ke Kantor Lalu Lintas Polres 

setempat untuk mendapatkan data kecelakaan yang telah terjadi. 
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen dalam melaksanakan 

tugasnya khususnya dalam pelaksanaan tahap pemberian santunan kepada 

korban kecelakaan lalu lintas jalan benar-benar melihat kerugian yang 

diderita korban kecelakaan sehingga pemberian santunan yang diberikan 

sesuai dengan kerugian yang diderita korban kecelakaan lalu lintas jalan. 

2. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero), khususnya Kantor Pelayanan Sragen 

perlu mengadakan sosialisasi dan evaluasi karena masih ada masyarakat 

yang belum mengerti mengenai dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan. 
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