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ABSTRAK 

Wijayanti, Aninda Emi. 2019. “Pelaksanaan Asuransi Bagi Usaha Tani dan 

Ternak Sapi Berbasis Kesejahteraan Petani dan Peternak” Skripsi, Program Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Waspiah, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani dan Asuransi Usaha Ternak 

Sapi; Asuransi; PT. Jasindo. 

 

  Usaha peternakan dan pertanian memiliki berbagai resiko diantaranya 

diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2016 mengimplementasikan 

program asuransi yang khusus diperuntukan pada bidang usaha tani dan usaha 

ternak sapi, yaitu AUTP dan AUTS. Dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan 

PT Asuransi Jasa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

menganalisis pelaksanaan asuransi pertanian dan peternakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

dan Peternak, serta mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan asuransi 

pertanian pada usaha tani dan usaha ternak sapi di Kabupaten Magelang. 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara 

dan observasi dan dokumentasi, data sekunder yaitu studi kepustakaan. Untuk 

memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani dan 

Ternak Sapi berbasis kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Magelang, 

berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, 

pelaksanaan fasilitasnya diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi 

Pertanian. Pemerintah membuat kebijakan menguntungkan bagi para peternak sapi 

dan petani padi melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha 

Ternak Sapi dan Tani Padi.  

Simpulan dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan AUTP dan AUTS berbasis 

kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Magelang  belum terlaksana 

dengan baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris yang pada dasarnya masyarakat masih mengandalkan mata 

pencahariannya sebagai petani/peternak melalui sektor pertanian ini yang mencakup udaha 

peternakan juga, dalam pengelolaannya perlu memperhatikan resiko yang dapat menimbulkan 

kerugian karena erat kaitannya dengan keberlangsungan usaha mereka.  

Usaha sektor pertanian dipandang usaha yang mempunyai resiko tinggi terhadap dinamika 

alam dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi 

hasil bahkan gagal panen serta resiko fluktuasi harga sehingga pendapatan petani menurun.  

Oleh karena itu petani mengalami kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha 

berikutnya tidak mempunyai modal lagi, bahkan bagi petani meminjam kredit tidak mampu 

mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet. Dengan demikian maka salah satu upaya 

yang perlu dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengurangi atau memperkecil resiko adalah 

dengan memperkenalkan asuransi pertanian. 

Secara umum asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2/1992). Menurut 

pasal 246 KUHD: “Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung 

dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari 

kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat 

diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”. Sedangkan menururt Pasal 1 (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 

atau lebih dimana pihak penanggung mengikat diri kepada 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 pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya”.  
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Akan tetapi, usaha pertanian selama ini dianggap sebagai usaha dengan skala yang tidak 

luas atau bisa dibilang sebagai pengusaha kecil menengah yang perlu mendapat perhatian dan 

bantuan. Dilakukan oleh beberapa petani dengan cara patungan atau menyewa lahan, para petani 

terkadang juga harus menghadapi berbagai macam resiko seperti hama tanaman, serbuan para 

serangga yang terkadang susah untuk dibasmi yang membuat para petani susah untuk mengatur 

permodalan dan hasil yang sedikit. (https://www.caraklaim.com) 

Manfaat asuransi disini adalah melindungi kepentingan pertanian terhadap resiko yang 

terjadi akibat gagal panen dan mendorong peningkatan penerimaan/pendapatan petani, membantu 

pemerintah menyediakan stock beras nasional, membantu pemerintah pusat atau pemda berbago 

resiko/beban jika terjadi bencana, memberikan kesempatan bisnis baru untuk sektor 

swasta/perusahaan asuransi menggerakkan ekonomi regional dan membuka lapangan kerja baru.  

Petani mendapatkan bantuan untuk membayar premi asuransi pertanian dengan cara sendiri, 

bisa diadakan di kelompok tani atau dengan bantuan pemerintah. Bantuan asuransi oleh pemerintah 

inipun sudah dianggarkan oleh APBN sehingga petani tidak perlu khawatir untuk membayar premi 

secara berkala. Terkadang para petani tidak mendapat cukup informasi tentang hal ini. Untuk itu 

diperlukan program sehingga petani bisa mengetahui lebih banyak serta turut menjadi peserta 

asuransi pertanian. 

Sosialisasi tersebut terdapat beberapa agenda yang bisa menjadi perhatian utama serta calon 

peserta asuransi pertanian dapat melakukan permohonan peserta asuransi. Setelah itu petani bisa 

memilih sektor mana yang paling beresiko untuk ditanggung oleh asuransi. Setelah semua dianalisa, 

maka petani bisa melengkapi kelengkapan dokumen untuk keperluan administrasi seperti mengisi 

formulir dan membayar premi yang sudah ditentukan. Setelah semua proses dilalui, maka petani 

akan menerima polis. Jika dikemudian hari petani mendapatkan resiko yang sudah disepakati, petani 

bisa mengajukan klaimsesuai dengan polis yang berlaku. 

Sudah waktunya sektor usaha kecil dan menengah bangkit di Indonesia dengan mengurangi 

faktor resiko kerugian, salah satu solusinya yaitu dengan mengikutsertakan pada asuransi pertanian. 

Dengan begitu produk pertanian akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. sangat menyedihkan 

jika berita-berita di mediasosial menayangkan petani yang tidak bisa memanen tanaman atau 

ternaknya diakibatkan karena adanya bencana alam atau hal yang tidak terduga lainnya. Dengan 

https://www.caraklaim.com/
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adanya asuransi pertanian, petani tidak perlu khawatir untuk merugi lagi. Semua lahan atau ternak 

yang sudah diasuransikan akan mendapat tanggungan atau santunan dari asuransi pertanian. 

Model asuransi sendiri tersebut meliputi, Premi APBN/APBD (premi subsidi), Premi 

Perbankan (setiap petani akses pembiayaan bank), Premi Swadaya Petani (masuk dalam biaya 

input).  

Kementrian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2016 mengimplementasikan program 

asuransi yang khusus diperuntukkan pada bidang usaha ternak sapi, program itu dinamakan 

Asuransi Usaha Ternak Sapi. Perusahaan yang hanya ditunjuk oleh Kementerian Republik 

Indonesia untuk menjalankan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah  PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (persero) atas dasar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ditentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian.  

Usaha peternakan memiliki berbagai resiko kematian, diantaranya diakibatkan oleh karena 

kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal ini maka sesuai dengan 

Undang-Undang no.19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan peraturan 

menteri pertanian no.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitas Asuransi pertanian, diperlukan 

asuransi pertanian. 

Asuransi pertanian merupakan peralihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat 

kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin, sehingga sangat penting 

bagi para petani untuk melindungi usaha taninya. Pada tahun 2007, kementrian pertanian melalui 

ditjen prasarana dan sarana pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi asuransi usaha ternak sapi 

pembibitan dan atau pembiakan. Dengan adanya asuransi usaha ternak sapi (AUTS), maka peternak 

yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi 

yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya 

Adanya asuransi bagi usaha tani dan ternak sapi yang bekerjasama dengan PT Asuransi Jasa 

Indonesia (Jasindo) dalam menyelenggarakan dan mengelola jaminan gagal panen dan kematian 

ternak. Melihat beberapa hal yang masih terjadi dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan klaim 

asuransi sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian terhadap petani yang mengalami gagal 

panen dan peternak yang ternaknya mengalami kematian akibat sebab tertentu yang resikonya 
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dijamin oleh asuransi. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan 

penelitian terkait “PELAKSANAAN ASURANSI BAGI USAHA TANI DAN TERNAK SAPI 

BERBASIS KESEJAHTERAAN PETANI DAN PETERNAK” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:  

1. Sistem pelaksanaan asuransi usaha tani dan ternak sapi di Kabupaten Magelang; 

2.  Pemenuhan hak atas pelaksanaan asuransi untuk kesejahteraan petani dan peternak di Dusun 

Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagai amanat dari 

Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Proses penetapan penerimaan jaminan asuransi bagi usaha tani dan usaha ternak sapi agar tepat 

kepada masyarakat yang membutuhkan; 

4.  Kurangnya pemahaman petani dan peternak mengenai asuransi tersebut;   

5.  Rendahnya pendidikan petani dan peternak di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang; 

6.  Kerugian yang dialami petani akibat gagal panen dan peternak akibat kematian hewan ternak 

akibat sebab tertentu; 

7.  Peran PT. Jasindo Kota Magelang dalam pelaksanaan asuransi usaha tani dan usaha ternak sapi 

di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Proses pelaksanaan asuransi bagi usaha tani dan ternak sapi dalam rangka meningkatkan 

pelayanan asuransi usaha tani dan ternak sapi bagi petani dan peternak; 

2. Upaya mensejahterakan petani dan peternak dari program pelaksanaan asuransi bagi 

usaha tani dan ternak sapi;  

3.  Kurangnya pemahaman petani dan peternak mengenai asuransi tersebut; 

4.  Kerugian yang dialami petani akibat gagal panen dan peternak akibat kematian hewan 

ternak akibat sebab tertentu; 



 
5 

 

. 
 

5.  Peran PT. Jasindo Kota Magelang dalam pelaksanaan asuransi usaha tani dan usaha 

ternak sapi di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten 

Magelang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana pelaksanaan asuransi pertanian dan peternakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2013 pasal (1) Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak? 

2) Bagaimana kendala pelaksanaan asuransi pertanian pada usaha tani dan usaha ternak sapi di Dusun 

Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asuransi pertanian dan peternakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak. 

2) Mengetahui dan Menganalisis kendala pelaksanaan asuransi pertanian pada usaha tani dan usaha 

ternak sapi di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :  

1) Teoritis  

a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang asuransi usaha tani dan usaha ternak sapi berbasis 

kesejahteraan petani dan peternak.  

b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sejenis  

2) Praktis  

a. penelitian ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan asuransi usaha tani dan ternak sapi bagi petani 

dan peternak.  

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bahan dalam pengambilan kebijakan oleh 

pemerintah
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Kegiatan penelitian selalu bersumber dari pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Pada 

umumnya, seorang peneliti yang memulai suatu penelitian akan menggali hasil dari penelitian-

penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah dari 

beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini 

merupakan disertasi yang ditulis oleh:  

No  Jenis Penelitian Terdahulu Hasil penelitian 

1. Skripsi Miftakhul Rohmah Pada 

Universitas Negeri 

Surabaya Tahun 2014 

dengan judul “Peluang dan 

Tantangan Penerapan 

Asuransi Pertanian di 

Indonesia : Tinjuan 

Konseptual” 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

perlu adanya beberapa hal yang 

dipertimbangkan dalam penerapan 

asuransi pertanian di Indonesia tersebut, 

yaitu pertama dengan mengadopsi dari 

negasra-negara yang telah menerapkan 

asuransi pertanian terkait sistem dalam 

penerapan asuransi pertanian (sistem 

pendanaan, operasional dan lainnya) dan 

beberapa penyesuaian sesuai dengan 

kondisi di Indonesia, kedua adalah 

menejemen resiko yang baik, ketiga 

adalah peraturan pemerintah, mengenai 

proses dan mekanisme agar penerapan 

asuransi dapat berjalan dengan baik. 

Asuransi pertanian dapat diterapkan 

diseluruh wilayah Indonesia sebagai 

suatu lembaga menejemen resiko yang 

dapat meningkatkan pendapatan para 

petani dan berpengaruh terhadap rantai 

agribisnis sehingga akan berdampak pada 

peningkatan pendapatan per kapita 

Indonesia. 
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2  

 

Jurnal Paramitha Liskasari, 

Rinitami Njatrijani, 

Sartika Nanda Lestari 

Pada Universitas 

Diponegoro Tahun 2016 

“Tinjauan Yuridis 

Mengenai Asuransi Hasil 

Pertanian Yang Belum 

Panen Di Jawa Tengah”. 

Pengaturan asuransi hasil pertanian yang 

belum di panen berdasarkan peraturan 

perUndang-Undangan di Indonesia, telah 

diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, 

Pasal 300 dan Pasal 301 mengatur secara 

singkat aturan main asuransi pertanian 

meskipun tidak secara rinci dan Undang-

Undang nomor 19 tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaguna 

Petani (UU P3), Pasal 37 dinyatakan 

bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya 

wajib melindungi usaha tani dalam 

bentuk asuransi pertanian. Adapun proses 

klaim dalam asuransi hasil pertanian 

belum di panen terhadap kerugian petani, 

terlihat dalam penentuan ganti kerugian, 

yang menyatakan bahwa pada waktu 

penghitungan kerugian, terhitung 

beberapa harga hasil-hasil itu dengan 

tidak terjadinya bencana, pada waktu 

panen atau pemanfaatannya, dan harga 

setelah terjadinya bencana, dalam hal ini, 

jumlah ganti kerugian yang dibayarkan 

oleh penanggung adalah selisih antara 

harga hasil panen setelah ditimpa 

bencana. 
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Sumber : 

Hasil 

Penelitian 

Yang Telah 

diolah  

 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode 

yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang 

sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Abdulkadir, 2004: 57). 

3.  Skripsi  Ego Fahrizal Pada 

Universitas Negeri 

Semarang 2018 dengan 

judul “Implementasi 

Asuransi Pertanian 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 

40 Tahun 2015 Tentang 

Fasilitas Asuransi 

Pertanian di Kabupaten 

Semarang” 

 Implementasi asuransi pertanian di 

Kabupaten Semarang telah sesuai dengan 

pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas 

Asuransi Pertanian namun ada beberapa 

faktor penghambat, yaitu Faktor 

komunikasi, kurangnya komunikasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pertanian, 

Perikanan dan Pangan Kabupaten 

Semarang dan Asuransi Jasindo 

mengenai program Asuransi Pertanian  

kepada petani terbukti dengan adanya 

petani yang tidak mengetahui proses 

pengajuan klaim.  

Faktor sumber daya manusia, kurangnya 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan 

Kabupaten Semarang dan Asuransi Jasa 

Indonesia (Jasindo). Sikap pelaksana, 

kurangnya komitmen Dinas Pertanian, 

Perikanan dan Pangan Kabupaten 

Semarang dalam melaksanakan program 

asuransi pertanian terbukti dengan 

adanya polis yang tidak sampai kepada 

tertanggung.  

4.  Skripsi  Edwin Yoga Pratama Pada 

Universitas Negeri 

Semarang 2018 dengan 

judul “Pelaksanaan 

Asuransi Usaha Ternak 

Sapi (AUTS) Subsidi 

Pemerintah Dalam 

Perspektif Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 

2013 Tentang 

Perlindungan 

Pemberdayaan Petani Di 

Kudus” 

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi 

(AUTS) Subsidi Pemerintah di Kudus 

belum sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani dimana disebutkan 

bahwa penyediaan penyuluh paling 

sedikit 1 orang penyuluh dalam 1 desa, 

namun hasil penelitian menunjukkan 

kurangnya sumber daya manusia atau 

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). 

Kurangnya komunikasi yang dilakukan 

oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kudus 

serta PT Asuransi Jasa Indonesia terkait 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi 

kepada peternak, terbukti adanya 

peternak yang tidak tau mekanisme 

AUTS melainkan hanya mengetahui apa 

yang dijamin dan jumlah uang ganti rugi 

saja.  
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Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, penelitian 

hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan 

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. (Waluyo, 2002: 15).  

Dalam penelitian ini pengaturan asuransi hasil pertanian yang belum di panen berdasarkan 

peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300 

dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci 

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaguna Petani (UU 

P3), Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 

wajib melindungi usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian.  Sedangkan penelitian skripsi ini 

menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian, serta penelitian skripsi ini dilakukan 2 tempat yaitu PT Jasa Asuransi 

Indonesia (Jasindo) dan di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten 

Magelang.  

1.2. Landasan Teori  

Penelitian ini ,menggunakan teori efektivitas yaitu bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Teori tersebut akan di uraikan dalam penjelasan sebagai berikut : 

2.2.1 Teori Efektivitas  

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori evektivitas memperlihatkan keanekaragaman 

dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaah 

terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namum secara umum, efektivitas suatu hal 

diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori 

efektivitas secara umum, para ahlipun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas 

organisasi.  

Mengutip Ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai 

berikut:  

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek 

atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu 

yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai 

maksud sebagaimana yang dikehendaki.” 
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Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal 

tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan 

pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat 

diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebeluumnya. Suatu usaha 

atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. 

Apabila tujuan yang dimaksud adalah suatu tujuan instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut 

merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas  dan 

fungsi instansi tersebut.  

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bisang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa 

bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita harus mengukur 

“sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan 

bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di 

dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-

undangan tersebut. (Achmad Ali, 2010:375) 

Teori efektivitas hukum menurut (Soekanto Soerjono, 1983:80) adalah bahwa efektif atau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup  

Kelima faktor diatas berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan 

hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, 

yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah 

tergantung dari aturan hukum itu sendiri.  

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :  

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah sistematis.  
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2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara 

hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.  

3. Secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang 

kehidupan tertentu sudah mencukupi.  

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.  

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis 

adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang 

handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam 

kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. 

(Soekanto Soerjono, 1983:80) 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas 

hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :  

1. Sampai sejauh mana petugas terkait  oleh peraturan-peraturan yang ada  

2. Sampai batas mana petugas diperkenalkan memberikan kebijaksanaan  

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat  

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada 

petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya  

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat 

pelaksana di dalam melakukan tugasnhya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana 

atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan 

sarana prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi 

patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut hars secara 

jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk melancarkan tugas-tugas aparat 

di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :  

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik  

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu 

pengadaannya  

3. Prasarana yang kuran perlu segera dilengkapi  

4. Prasarana yang rusak perlu diperbaiki  

5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya  
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6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya  

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi 

masyarakat, yaitu :  

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik  

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik 

dan aparat sudah sangat berwibawa  

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat 

berwibawa serta fasilitas mencukupi  

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan 

masyarakat tergantung dari motivasi dan secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada 

pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu 

pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang 

ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi 

salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan 

kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang 

ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.  

 Kondisi internal muncul karena adanya dorongan tertenti baik yang bersifat positif 

maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif 

yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. 

Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena daanya rangsangan yang bersifat 

negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang bersifat 

eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat 

memaksa agar warga masyarakat tunduk dan menaati hukum. Pada takaran umum, 

keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya 

sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih 

memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat 

menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.  

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan 

dengan teori yang dikemukakan Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang 

menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikat mental aparatur 
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penegak hukum (hakim, jaksa dan penegak hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor 

sosialisasi hukum yang sering diabaikan. (Atmasasmita Romli, 2001:85) 

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah sejauh taraf sejauh mana suatu kelompok 

dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum 

yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam memimbing ataupun merubah 

perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.  

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya 

dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan 

pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai 

hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya 

suatu ketentuan dan aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu 

pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? 

Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga 

karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.  

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukium 

itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat 

efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan 

sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.  

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan  akan efektif apabila warga 

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki, maka efektivitas 

hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.   

 

2.2 Landasan Konseptual  

2.2.1 Tinjauan Umum Asuransi  

2.2.1.1 Definisi Asuransi  

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantie, dan di dalam bahada hukum Belanda 

dpakai kata  verzekering. Ssedangkan dalam bahasa Inggris disebut insurance. Kata tersebut 

kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggungan. Dari peristilahan asuurantie 

kemudian timbul istilah assuradeur. Bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung. 
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(Prodjodikoro Wirjono, 1991 : 1) 

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan 

penanggung. Dimana penanggung menjamin pihak tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan 

pernggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu 

peristiwa yang semula belum tentu akan terjadiatau semula belum dapat ditentukan saat atau kapan 

terjadinya. Sebagai kontra prestasinya si tertanggung, yang besarnya sekian persen dari nilai 

pertanggungan, yang biasa disebut premi (Djojosoedarso,1999:69).  

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa “Asuransi atau 

Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengkaitkan diri kepada 

seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”  

Pengertian Pasal 246 KUHD itu dapat di simpulkan adanya 3 unsur dalam asuransi, ialah :  

1.  Pihak tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak 

penanggung.  

2.  Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak 

tertanggung.  

3. Suatu kejadian yang semula belum jelas terjadi. (Prakoso,2004:2) 

Pasal 246 KUHD didalamnya terdapat beberapa sifat-sifat asuransi, yaitu:  

a. Asuransi merupakan status perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri 

untuk mengikuti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian.  

b. Seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Perjanjian asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya 

dilaksanakan jika peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakan pertanggungan itu terjadi.  

Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban 

tertanggung membayar premi sedangkan penanggung mengganti rugi apabila terjadi resiko. 

Sedangkan resiko itu adalah ketidakpastian mengenai kerugian, sesunguhnya didalamnya 

mengandung dua konsep dasar,yaitu :  

1. Ketidakpastian dan,  

2. Kerugian.  
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Lebih tegas lagi bahwa resiko itu merupakan :  

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan terjadi. 

2. Peristiwa atau keadaan yang diinginkan atau diharapkan tidak terjadi, keadaan itu lazim 

dikatakan sebagai kehilangan sebagai pnurunan atau pemusnahan nilai ekonomi.  

Dengan demikian resiko dapat dirumuskan sebagai kemungkinan kehilangan atau 

kerugian di masa yang akan datang.  

2.2.1.2 Fungsi dan Tujuan Asuransi  

Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko, yaitu 

mengalihkan resiko dari satu pihak ke pihak lain. Pengalihan resiko ini bukan berarti 

menghilangkan kemudian misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan pengaman 

finansiaolserta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan 

premi dalam jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin 

dideritanya. (Morton:1999) 

 

Asuransi juga memiliki fungsi lain, yaitu asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat 

dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para 

pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, mereka tidak perlu memikirkan resiko 

tentang yang mungkin terjadi, karena sudah dialihkan ke perusahaan asuransi yang siap untuk 

menanggung resiko. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya yang 

dilakukan seadil mungkin maksudnya adalah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar 

resiko yang dipertanggungkan. Asuransi sebagai alat penabung. Asuransi dipandang sebagain suatu 

sumber pendapatan, sumber pendapatan ini didasarkan pada fianancing the business, sumber 

pendapatan untuk segala sesuatu.   

Tujuan asuransi menurut (Radiks Purba,1995) ada tiga hal yaitu :  

a. Tujuan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung menderita kerugian, 

bertujuan mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti 

sebelum menderita kerugian. Tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi sehingga 

lebih diuntungkan. Begitu juga dengan penanggung, ia tidak boleh mencari keuntungan atas resiko 

yang ditanggungnya, kecuali mendaat balas jasa atau premi.  

b. Tujuan tertanggung asuransi adalah untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari resiko yang 
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dihadapinya atas kegiatan usahanya dan untuk mendorong keberaniannya meningkatkan usaha yang 

lebih besar dengan  resiko yang lebih besar pula, sehingga resiko yang besar itu diambil oleh 

penanggung.  

c. Tujuan penanggung dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujusn umumnys 

untuk memperoleh keuntungan selain menediakan lapangan kerja apabila penanggung 

membutuhkan tenaga bantuan.  

Tujuan khusus asuransi adalah : 

a. Meningkatkan resiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil 

alih resiko yang dihadapi  

b. Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani 

meningkatkan usaha yang lebih besar  

c. Mengumpulkan dana melalui premi yang berkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya 

sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa 

dan negara  

2.2.1.3 Prinsip Asuransi  

Menjawab kebutuhan petani akan beberapa masalah tentang hal itu, maka Mentri Pertanian 

meluncurkan Asuransi Pertanian. Dengan prinsip yang sama dengan asuransi lain, berikut detain 

mengenai Asuransi Pertanian tersebut: 

- Asuransi pertanian merupakan bentuk berbagi resiko antara petani dan perusahaan asuransi 

sehingga ketika para petani ditempa hal buruk tak terduga terkait dengan lahannya, maka 

perusahaan asuransi siap menanggung sebagian resikonya. 

- Ketika petani sudah diprediksi akan merugi, maka asuransi pertanian mempunyai kegunaan 

supaya kerugian petani tidak besar jumlahnya sehingga modal yang dimiliki bisa diputar 

kembali untuk menanam tanaman baru. 

- Petani membayar premi sesuai dengan jumlah uang pertanggungan yang sudah ditentukan. 

Premi yang dibayarkan tersebut sehingga bagian dari pembagian resiko antara petani dan 

perusahaan asuransi. 

- Sebagai bukti kepemilikan dan hak atas uang pertanggungan, maka petani berhak untuk 

memegang polis. Untuk selanjutnya setiap pengajuan klaim maka pertanian wajib untuk 

menyertakan polis. 
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Adapun beberapa penyebab resiko yang bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi 

adalah: 

- Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor atau erupsi gunung berapi. 

- Serangan hama seperti belalang, wereng dan berbagai serangga penghancur tanaman lainnya. 

- Penyakit hewan menular yang turut mengancam kehidupan petani, seperti flu burung. 

- Iklim yang berganti dengan drastis seperti kekeringan atau kemarau yang berkepanjangan, 

sebaliknya dengan musing penghujan yang terus menerus. 

Prinsip dasar asuransi yang menjadi pedoman dalam kegiatan perasuransian, yaitu 

(Veithzal  Rivai,  Andika  Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes, 2007 : 1018) 

Insurable Interest (Kepentingan yang ditanggungkan) 

a. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna) 

b. Indemnity (Ganti rugi) 

c. Surogation (Subrogasi) 

d. Contribution (Kontribusi) 

e. Proximate Cause (Kausa Proksimal) 

2.2.1.4 Implementasi Asuransi 

Implementasi asuransi pertanian yaitu: 

a. Kementrian sejak tahun 2011 telah membentuk Pokja Asuransi Pertanian untuk merumuskan 

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS) 

b. Pelaksanaan uji coba AUTP di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan  

c. Pelaksanaa uji coba AUTS di Jogjakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat 

d. Undang-Undang no.19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani (P-3) pasal 37 ayat 

1 bahwa pemerintah pusat daerah wajib melindungi petani dari kerugian gagal panen dalam 

bentuk asuransi pertanian 

e. Permentan  Asuransi Pertanian  

f. Sumber dana subsidi premi APBN 

 

2.2.1.5 Premi Asuransi  

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada 

penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 
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diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada 

penanggung. (Amrin, 2006) 

Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi resiko yang dilakukan underwriter atau setelah perusahaan 

melakukan seleksi resiko atas permintaan calon tertangung. Dengan demikian, calon tertanggung akan 

membayar premi asuransi sesuai tingkat resiko atas kondisi masing-masing.  

Beberapa sumber penghitungan premi didasarkan atas produk seperti dibawah ini :  

a. Produk pension dihitung berdasarkan table mortalitas  

b. Resiko meningga dihitung mengunakan table mortalitas  

c. Kesehatan dihitung dengan table mortalitas  

d. General insurance dengan menggunakan table statistik  

Penentuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi untuk menentukan besaran premi. 

Tarif premi ideal adalah tarif yang bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagaian daei 

jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).  

2.2.2 Asuransi Pertanian  

Upaya kementerian pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan 

sudah menjadi tekad yang harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah 

melaksanakan upaya khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 

mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha disetiap sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan 

pada resiko ketidakpastian sebagai akibat dampat negatif perubahan iklim yang merugikan petani. 

(http://www.pertanian.go.id/) 

Asuransi pertanian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Asuransi pertanian dengan skala Tanaman seperti tanaman premier seperti padi, palawija 

ataupun jagung, meliputi juga tanaman perkebunan misalkan selada, cabai, bawang dan lainnya 

2. Asuransi ternak, seperti sapi, ayam, bebek dan lainnya.  

2.2.2.1 Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

asuransi pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan 

modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat resiko bencana alam, 

serangga organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan 

iklim, atau jenis resiko lainnya. Sehingga para petani tetap bisa melakukan usaha tani.  
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Kementerian keuangan selaku pengelola APBN mendukung pelaksanaan asuransi pertanian 

sebagaimana amanat UU no 19 tahun 2013. Sebagai bentuk dukungan, menteri keuangan dalam 

rapat koordinasi ketahaan pangan tanggal 29 Oktober 2013 di Bukittinggi menyatakan mendukung 

pencapaian peningkatan produksi pangan.  

Bentuk dukungan tersebut meliputi :  

2.2.3 Penyediaan skim khusus pembiayaan pertanian yang mudah diakses oleh pelaku usaha 

pertanian 

2.2.4 Mendukung penerapan asuransi pertanian melalui penyediaan atau relokasi anggaran untuk 

pembayaran sebagian premi asuransi pertanian 

2.2.5 Mendorong penibgkatan sinergi Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan karantina pertanian atas 

pengawasan dan pelayanan produk pertanian  

2.2.6 Mengoptimalkan instrumen perpajakan untuk mengembangkan produksi pangan lokal yang 

dapat mensubtitusi konsumsi produk pangan impor  

2.2.2.2 Landasan Hukum Asuransi Pertanian  

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 19 nomor  

2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 37 berbunyi “Pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai dengan kewarganegaraan berkewajiban melindungi usaha tani yang 

dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian dilakukan untuk 

melindungi petani dari kerugian gagal panen.  

2.2.2.3 Premi Asuransi Pertanian 

Dalam asuransi pertanian AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000 per 

hektar musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum 

ganti rugi.  

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan 

perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp. 180.000/ha/MT. Besaran bantuan premi 

dari pemerintah Rp. 144.000/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp. 36.000/ha/MT. Jika luas lahan 

yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung 

secara proporsional.  

2.2.3. Asuransi Peternakan  

2.2.3.1. Pengertian Asuransi Usaha Ternak Sapi  
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Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai 

penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, 

perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati 

akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan 

polis asuransi (Pedoman Bantuanh Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun Anggaran 2017:2).  

2.2.3.2. Kriteria Calon Peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi  

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 

Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi menyebutkan kriteria calon peserta 

asuransi usaha ternak sapi, yaitu :  

1. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/ataupembiakan; 

2. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masa produktif;  

3. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Buku Asuransi pengayom peternak menyebutkan kriteria calon peserta yaitu :  

1. Pelaku usaha penggemukan dan pembib itan baik sapi potong maupun sapi perah 

(perorangan/kelompok/gabungan kelompok/koperasi/perusahaan );  

2. Bersedia menerapkan manajemen pemeliharaan ternak yang baik (Good Farming Practice dan 

Good Breeding Practice);  

3. Bersedia membayar premi asuransi dan memenuhi syarat dan ketentuan polis asuransi termasuk 

klausa-klausa. (Sulaiman,2017:48) 

Dalam jurnal Internasional yang berjudul Management and Effectiveness of Cattle Insurance 

under IRDP menyebutkan syarat dan ketentuan asuransi yaitu :  

The board terms and conditions of the insurance scheme are as follows: milch cows, milch 

buffaloes, and stud bulls (both indigenous and crossbreed) are eligible for insurance; the age of 

coverage is between two and twelve years; the sum insured is based in agreed value basis; 

(Shenoy&Raju,1990:36) 

Syarat dan ketentuan yang luas dari skema asuransi adalah sebagai berikut : sapi perah, milch 

buffaloes, dan pejantan (baik pribumi maupun blasteran) memenuhi syarat untuk asuransi; usia 

pertanggungan adalah antara dua dan dua belas tahun; nilai pertanggungan asuransi didasarkan pada 

nilai dasar yang disepakati.  

2.2.3.3. Resiko yang dijamin  
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Jurnal Internasional dengan judul Design Of Livestock Mortality Insurance System As A 

Tool Of Rosk Guarantee For Sustainabollity The Smallholder Beef Cattle In West Java (Risk 

Identification In The Smallholder Beef Cattle), menjelaskan tentang perlindungan resiko di Negara 

Maju, yaitu :  

“In develope countries, the perprepators usahaternak manage risk and uncertainly for businesses 

through a variety of instruments provided by various forms og institution, both public (goverment) 

or private. Protection process is carried out with the insurance act, which is a willingnes to 

establish small losses (a bit) that it is definitelly in place (substitution) large losses uncertain”. 

(Arief, Rahayu, Frimansyah, 2013:107)  

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang 

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi menyebutkan bahwa resiko yang dijamin 

para peternak yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi antara lain :  

1. Resiko yang dijamin:  

a. Sapi mati karena penyakit 

b. Sapi mati karena kecelakaan  

c. Sapi mati karena beranak  

d. Sapi hilang karena pencurian/dicuri  

2. Resiko Yang Tidak Di Jamin: 

a. Kebakaran  

b. Wabah dan pemusnahan ternak karena wabah  

c. Penyitaan atas perintah yang berwenang 

d. Bencana alam  

e. Kematian akibat kelalaian peternak / petugas kandang  

f. Pemotongan ternak secara paksa akibat mandul  

g. Penyakit atau luka ysng sudah ada pada saat asuransi diajukan  

h. Kerusuhan atau huru-hara  

i. Pemogokan, pertikaian karyawan, peperangan, pemberontakan, pembangkangan dan 

penjarahan. 

j. Reaksi nuklir dan kontaminasi radio aktiv  

3. Ganti rugi  
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Ganti rugi dapat diberikan oleh tertanggung kepada penanggung dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Terjadi kematian atau kehilangan atas ternak sapi yang diasuransikan.  

b. Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.  

 

4. Harga pertanggungan  

Merupakan nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh 

tertanggung dan penanggung. Harga pertanggungan sepenuhnya merupakan penjumlahan harga 

pertanggungan seluruh sapi. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi, dan 

merupakan jumlah maksimum ganti rugi.  

5. Premi asuransi ternak sapi  

Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000 per 

ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000 per ekor per tahun.  

Besaran bantuan premi dari pemeintah sebesar 80% atau Rp. 160.000 per ekor per tahun dari sisanya 

swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000 per ekor per tahun.  

 

6. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi melalui perusahaan asuransi 

pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi: 

a. Surat penagihan  

b. Surat penugasab pelaksana  

c. Perjanjian ker4jasama  

d. Pakta integritas  

e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) 

f. Kuitansi  

g. Berita acara serah terima uang  

h. Rekapitulasi peserta definitif AUTS 

i. Asli polis  

j. Rekening bank  

 

7. Jangka waktu pertanggungan  

Jangka waktu petanggungan asuransi untuk sapi selama 1 tahun dimulai sejak melakukan 
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pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.  

 

8. Tantangan program AUTS  

a. Peternak yang tidak klaim pada tahun berikutya enggan untuk ikut asuransi kembali. 

b. Proses assesmen dilapangan (proses mekanisme identifikasi ternak). 

c. Koordinasi SK kabupaten hingga provinsi  

d. Pemahaman terkait manfaat program tidak mudah diterima oleh peternak 

e. Banyaknya pengaruh blantik dalam menentukan harga jual salvage peternak tradisional 

memiliki profile resiko tinggi.  

2.2.3.4. Pengertian Usaha Peternakan  

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) tertanggung adalah pelaku usaha ternak sapi baik 

peternak, kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkan 

ternak sapi, yang dibuktikan dengan formuir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi. 

Yang dimaksud usaha peternakan disini adalah kegiatan budidaya ternak untuk menghasilkan bahan 

pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara 

terus menerus.  

1.3.Kerangka Berfikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani dan Peternak 

 

Diberlakukannya Pelaksanaan 

Asuransi Usaha Tani dan Ternak Sapi 

di Kabupaten Magelang. 

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi pertanian dan peternakan berdasarkan Undang-

Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani? 

2. Bagaimana kendala pelaksanaan penerapan konsep asuransi pertanian pada usaha tani 

dan usaha ternak sapi di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, 

Kabupaten Magelang? 

 

 

Teori Efektivitas 

(Soerjono Soekanto ) 
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BAB III

PT Asuransi Jasa Indonesia 

Kota Magelang. 
Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang. 

Pelaksanaan Asuransi Bagi Usaha Tani Dan Ternak Sapi Berbasis Kesejahteraan Petani 

Dan Peternak. Berjalan sesuai Undang-Undang. 
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METODE PENELITIAN  

3.1 Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian yang akan dipergunakan Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai 

berikut: 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Kualitatif-Deskriptif. Pendekatan ini 

berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman penulis berdasarkan 

pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta 

pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data 

empiris pada laporan. 

Moelong,(2007:66) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi tindakan, secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaatkan berbagai metode ilmiah”. 

Menurut Zainuddin (2009 : 1) Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu  

research. Kata research  berasal dari  re  (kembali ) dan  to search (mencari). Research berarti mencari  

kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu 

penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang 

dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar. 

Pengetahuan yang benar tersebut, dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan 

tertentu, karena penelitian tidak akan dapat dilaksanakan kalau tidak diawali dengan ketidaktahuan 

seseorang terhadap sesuatu, ia akan bertanya dan setiap pertanyaan akan memerlukan jawaban. Untuk 

menjawab suatu pertanyaan, seseorang harus mempunyai penegtahuan tentang hal yang ditanyakan. 

Apabila jawaban pertanyaan itu belum didapat, maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari 

jawaban dengan pendekatan ilmu. 

Hubungan antara penelitian dengan ilmu pengetahuan adalah sekali keeratan ini dapat 

diumpamakn zat dengan sifat, bagaikan gula dengan manisnya. Oleh karena itu penelitian adalah proses 

sedangkan hasil dari proses ilmu. Ilmu merupakan proses mencapai kebenaran sebagai suatu tujuan yang 

dapat dicapai, namun pada umumnya kajian yang dilakukan seseorang / kelompok tidak mencapai sebuah 
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kebenaran yang hakiki. Walaupun orang yang melakukan penelitian tersebut subjektif terhadap yang 

dialaminya. 

Dalam kajian ilmu hukum penelitian merupakan hal sangat dibutuhkan untuk pengembanagan 

ilmu pengetahuan, menurut Soerjono Sokanto (Zainuddin  :2009) Penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan  pada sitematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk  

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, 

juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang 

bersangkutan. 

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang 

berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam 

melakukan sebuah penelitian (Abdulkadir, 2004: 57). 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, penelitian hukum 

sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. (waluyo, 2002: 15). 

3.3 Fokus Penelitian  

 Fokus yang dipilih dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi pertanian dan peternakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak. 

2. Bagaimana kendala pelaksanaan asuransi pertanian pada usaha tani dan usaha ternak sapi di 

Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.  

Deskripsi tentang fokus ini bisa cukup panjang dan sama dengan data-data empiris dan juga akan 

ditunjukan untuk menganalisis apakah pelaksanaan hukum tersebut terdapat permasalahan atau justu dari 

produk hukumnyalah yang masih menimbulkan pertanyaan bagi pelaksana maupun masyarakat. 

 

3.4 Lokasi Penelitian  

Dalam hal penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di 2 lokasi yaitu : 
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1. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) beralamat di Ruko Metro Square Blok E-02 Jarangan, 

Sumberrejo, Mertoyudan, Magelang. 

2. Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 

Untuk dijadikan data utama dalam penelitian ini untuk memberikan hal yang diharapkan, karena penulis 

mengankat masalah dari modal asuransi bagi usaha tani dan ternak sapi berbasis kesejahteraan petani dan 

peternak. 

3.5 Sumber Data Penelitian  

Terdapat beberapa jenis sumber data penelitian yang dijadikan sumber oleh penulis diantaranya 

sebagai berikut : 

3.5.1 Sumber Data Primer  

Pengertian data primer menurut Zainuddin (2009:106) adalah data yang diproleh langsung dari sumbernya, 

baik melaui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk  dokumen tidak  resmi yang kemudian 

diolah oleh peneliti. 

Adapun pengertianya sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan 

sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung 

maupun tidal langsung. (I. Djumhur dan Muh. Surya, 1985) 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau 

pengamat langsung suatu kegiatan sedang berjalan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. 

3.5.2 Data Sekunder  

 Pengertian data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (sugiono, 2008:402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung 

keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pengawasan kredit pada suatu bank. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh penulis 

berupa buku-buku, artikel-artikel atau jurnal-jurnal terkait. Data sekunder dibedakan menjadi tiga 
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macam yaitu: 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian 

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani 

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: 

a) Kepustakaan yang berhubungan dengan bentuk Pelaksanaan Klaim Asuransi 

b) Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian 

3. Bahan hukum tersier, terdiri dari: 

a) Kamus Hukum  

b)  Kamus besar bahasa indonesia  

c) Buku pedoman penulisan skripsi 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penlitin ini adalah : 

1) Observasi atau pengamatan 

Menurut Ashshofa (2007:58) tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yag 

terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku 

yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.  

Kemampuan  mengamati merupakan kemampuan yang alamiah, tetapi kemampuan yang menggunakan  

metode pengamatan sangat ditentukan oleh latihan dan persiapan. Karena pengamatan yang dilakukan oleh 

orang awam adalah pengamatan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan intest dan sbagainya. 

Berdasarkan keterlibatan si peneliti ada beberapa jenis metode pengamatan : 

a) Metode Pengamatan biasa. 

b) Metode Pengamatan stengah terlibat. 

c) Metode pengamatan terlibat. 

Pengamatan yang dilakukan didalam penelitian ilmiah biasanya dibantu oleh konsep-konsep yang 

dapat membuat peneliti lebih sensitif terhadap gejala yang dialami. 

2) Wawancara 
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Wawancara dilakukan terhadap responden yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang 

relevan untuk dilakuan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawacara digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diproleh lewat pengamatan. Menurut 

Ashsofa (2007:59) Ada tiga cara untuk melakukan interview : 

a) Melalui percakapan informal  

b) Menggunakan pedoman wawancara  

c) Menggunakan pedoman buku 

Wawancara dibagi menjadi dua yaitu responden dan informan. Adapun pengertiannya adalah : 

a. Responden 

Responden adalah orang orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan 

tertulis maupun lisan. (Suharsimi Arikunto, 2003:10). Responden dimaksud adalah petani dan peternak di 

Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 

b. Informan  

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan peneliti yang memahami informasi tentang objek 

penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk 

penelitian yang dilakukan. (Moeloeng, 2004: 165). Informan dalam penelitian ini adalah PT. Jasindo Kota 

Magelang. 

 

3) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memproleh data-data mengenai pelayanan kesehatan yang 

dilakukan di Kabupaten Magelang.  

4) Dokumen  

Dokumen dan arsip merupakan sumber data sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Data 

dalam penelitian ini yang dipakai yakni contoh data dari Polis Asuransi, Perjanjian Kerjasama Penanggung 

Kerugian terkena bencana atau musibah kecelakaan diri nasabah dan lain sebagainya. 

3.7 Validitas Data  
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Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini perlu dilakukan teknik pengujian terhadap 

keabsahan data adapun teknik yang dilakukan adalah dengan teknik triangulasi data.  

Triangulasi dicapai dengan membandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan : ( Moleong, 2007: 178) 

1. Membandingkan hasil data dengann pengamatan dengan data wawancara. 

2. Membandingakan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Paton dalam Moleong (2000:178), teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

 

 

 

 

 

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingan antara pengamatan dilapangan 

seperti penampilan dan sikap yang lain dari biasanya.  

Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan dalam mengungkapkan data. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang diketahui secara pribadi. 

 

 

Pengamatan 

Sumber Data 

Hasil Wawancara 

Pengamatan 

Sumber Data 

Hasil Wawancara 
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Dalam teknik ini membandingkan Responden A dengan Responden B dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai 

dengan fokus penelitian.  

3.8 Analisis Data  

Menurut Ashshofa (2007 : 66) analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai.  Proses 

analisis data sebaiknya dilakukakan segera setelah peneliti meningglkan lapangan. Proses analisis data itu 

sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya 

tidak ada formula yang pasti untuk dapat dignakan untuk merumusakan hipotesa hanya saja pada analisis 

data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-

sumber yang ada. Peneliti harus memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, 

konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keragaman data yang diterima 

oleh peneliti. 

 

Berikut ini adalah analisis data kualitatif: 

Menurut Miles, langkah-langkah menganalisis data adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses kegiatan pengumpulan melalui wawancara, obeservasi maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini  peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis  dilapangan. Reduksi data yang merupakan 

suatu bentuk analisis yang menggolongkan,  mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang telah  direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan. 

3. Penyajian Data 



 
32 

 

. 
 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan  adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Pengambilan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan -

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang 

metode analisis tersebut. 

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah tersebut, akan diuraikan oleh 

penulis dalam sebuah bagan yang akan dituliskan dalam halaman berikutnya melalui proposal penelitian 

ini sebagai berikut: 

Bagan : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Milles dan Huberman (2007: 20) 

Menurut Milles, langkah-langkah menganalisis data adalah:  

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah suatu proses kegiatan pengumpulan melalui wawancara, observasi maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan.  

2. Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang merupakan 

suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan.  

3. Penyajian Data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.   

4. Kesimpulan atau Verifikasi Data  

Pengambilan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi yaitu utuh. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis 

tersebut.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

4.1.1.1 Kabupaten Magelang  

Peta Kabupaten Magelang (sumber: www.penataanruangjateng.info)  

 

Pada permulaan tahun 1810 di saat sebagian wilayah nusantara dikuasai oleh orang Inggris, 

Magelang dipilih sebagai Ibu Negeri Kabupaten Magelang dan sebagai Bupati (Regent) diangkat Mas 

Angabehi Danoekromo. Setelah kekuasaan negeri Kabupaten Magelang jatuh ke tangan Pemerintah 

Belanda, Mas Angabehi Danoekromo dengan Besluit Gubermen Pemerintah Belanda tanggal 30 November 

1813 ditetapkan lagi dalam jabatannya sebagai Regent dengan bergelar Raden Toemenggoeng 

Danoeningrat. 

Memasuki masa kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 disebut Kota 

Magelang dan berstatus sebagai ibukota Kabupaten Magelang. Pada tahun 1850 berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950, kota Magelang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam 

perkembangannya kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, dilakukanlah 

http://www.penataanruangjateng.info/
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pemindahan ibukota Kabupaten Magelang dari Kota Magelang ke Desa Sawitan, Kecamatan Mungkid 

yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kota Mungkid. 

Letak Geografis 

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya diapit 

oleh beberapa Kabupaten dan kota antara lain: Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, serta Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Terletak antara: 110°01’51” bujur timur sampai dengan 110°25’58” bujur timur dan 7°19’13” 

lintang selatan sampai dengan 7°42’16” lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut:  

Sebelah Utara Kabupaten Semarang dan Temanggung 

Sebelah Selatan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY 

Sebelah Timur Kabupaten Semarang dan Boyolali 

Sebelah Barat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo 

Tengah Kota Magelang 

 

4.1.1.2 Kabupaten Sawangan  

Sawangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan 

ini berjarak sekitar 15 Km dari Kota Mungkid, ibu kota Kabupaten Magelang ke arah timur. Kabupaten 

Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan 

beberapa kabupaten dan kota. Letaknya berada di 110o 01’51”dan 110o 26’58” Bujur Timur dan antara 7o 

19’ 13” dan 7o 42’ 16” lintang selatan. Pusat pemerintahan berada di Desa Sawangan. Rata-rata penduduk 

kecamatan Sawangan adalah petani dengan hasil bumi berupa padi dan sayur mayur, tidak hanya itu 

sebagian besar masyarakat sana juga bermata pencaharian sebagai peternak. Luas Kecamatan Sawangan 

adalah 72,37 km, dengan kepadatan penduduk 781 jiwa/km.  Kabuapten Magelang terdiri dari 21 

kecamatan, 365 desa dan 5 kelurahan dengan total luas wilayah 108,573 Ha. 

Ketinggian dari Permukaan Laut (m) 1 Salaman 68.87 208 2 Borobudur 54.55 235 3 Ngluwar 22.44 

202 4 Salam 31.63 336 5 Srumbung 53.18 501 6 Dukun 53.40 578 7 Muntilan  28.61 348 8 Mungkid 37.40 

320 9 Sawangan 72.37 575 10 Candimulyo 46.95 437 11 Mertoyudan 45.35 347 12 Tempuran 49.04 210 

13 Kajoran 83.41 578 14 Kaliangkrik 57.34 823 15 Bandongan 45.79 431 16 Windusari 61.65 525 17 
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Secang 47.34 470 18 Tegalrejo 35.89 478 19 Pakis 69.56 841 20 Grabag 77.16 680 21 Ngablak 43.80 1389. 

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2013)  

Kecamatan Sawangan memiliki Desa/Kelurahan sebanyak 15 diantaranya: Banyuroto, Butuh, 

Gantang, Gondowangi, Jati, Kapuhan, Ketep, Krogowanan, Mangunsari, Podosuko, Sawangan, Soronalan, 

Tirtosari, Wonolelo, dan Wulung Gunung. Sektor pertanian merupakan primadona, karena sebagian besar 

penduduk Kecamatan Sawangan bermata pencaharian sebagai petani. Lahan terluas digunakan untuk sektor 

pertanian sebesar 54%, lahan non pertanian 10 %. Populasi ternak sapi potong tersebar di 15 Desa di 

Kecamatan Sawangan, populasi ternak sapi terbanyak di Desa Wonolelo yaitu 1.741 ekor sedangkan ternak 

kerbau populasi terbanyak di Desa Gondowangi yaitu 77 ekor. 

4.1.1.2 PT. Jasindo Kota Magelang  

Berdirinya PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah 

bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya 

nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de 

Nederlander, sebuah perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan 

Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta.  

PT Asuransi Jasa Indonesia atau disingkat Jasindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

di bidang asuransi. PT. Jasindo Kota Magelang sendiri berlokasi di RUKO METRO SQUARE BLOK E-

02, MERTOYUDAN-MAGELANG, Jarangan, Sumberrejo, Mertoyudan, Magelang, Central Java 56172, 

Indonesia.  

PT. Jasindo Kota Magelang memiliki beberapa program yang merupakan suatu bentuk 

perlindungan kepada para petani dan peternak agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam 

menjalankan kegiatan mereka sehingga dapat memusatkan perhatian pada pengeloaan usaha tani dan usaha 

peternakan yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan. Sebagai perusahaan asuransi yang 

ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program, jasindo agri memiliki beberapa produk asuransi yang 

mendapat dukungan dari pemerintah antara lain :  

1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)  

Memberikan perlindungan kepada para petani dari ancaman gagal panen sebagai akibat 

resiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT).  
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a. Premi : Rp. 180.000,- (bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp. 36.000); 

b. Pertanggungan : Maksimal harga pertanggungan Rp. 6.000.000,- per hektar; 

c. Kriteria petani : Petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar; 

d. Kriteria lahan : Lahan irigasi atau lahan tadah hujan yang dekat dengan sumber air; 

e. Ganti rugi : Umur padi sudah melewati 10 hari tanam (HST), umur padi sudah melewati 30 

hari (tabela/gogo rancah), integritas kerusakan kurang lebih 75%, luas kerusakan kurang 

lebih 75% dari setiap petak alami.  

2. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)  

Memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari ancaman resiko kematian akibat 

beranak/melahirkan, penyakit dan kecelakaan, serta kehilangan akibat kecurian.  

a. Premi : Rp. 200.000,- (bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp. 40.000,-); 

b. Pertanggungan : Maksimal harga pertanggungan Rp. 10.000.000,- per ekor sapi; 

c. Kriteria peternak : Peternak pembibitan/pembiakan dan peternak skala kecil yang diatur 

Undang-Undang; 

d. Kriteria sapi : Sapi indukan/sapi betina, usia produktif minimal 1 tahun, memiliki identitas 

jelas (eartag, capcakar, kartu ternak, dll); 

e. Ganti rugi : Sesuai harga pertanggungan dikurangi hasil penjualan daging (dalam hal sapi 

dilakukan potong paksa). 

1.1.1.4 Petani atau Kelompok Tani (Tani Mulyo) Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan 

Sawangan Kabupaten Magelang   

Petani sekaligus ketua kelompok tani mulyo awal mula pengalaman menjadi petani selama 

bertahun-tahun, Waluji beliau memiliki lahan pertanian yang cukup luas pada  tahun 1999 warga Dusun 

Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 

Asuransi Pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pertama kali dilaksanakan di Kabupaten 

Magelang pada akhir tahun 2016, kemudian mulai efektif pada tahun 2017. Pengertian dari Asuransi 

Pertanian atau lebih khusus disebut Asuransi Usaha Tani Padi disingkat AUTP adalah perjanjian antara 

petani dan pihak perusahaan asuransi adalah Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk mengikatkan diri 

dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi (Wawancara dengan Dani Anggorowati selaku Kepala Jasindo 

Cabang Magelang, Jumat 5 Juli 2019). Disini dijelaskan implementasi atau Pelaksanaan Asuransi Pertanian 

atau Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Sawangan.  
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Tabel 4.1  

Jumlah Peserta AUTP Kabupaten Magelang  

No. Nama Kecamatan Jumlah Kelompok Tani 

Peserta AUTP 

1.  Gondowangi 10 

2.  Sawangan 11 

3.  Mangunsari 6 

4.  Tirtosari 9 

5.  Podosoko 7 

6.  Butuh 11 

7.  Krogowanan 12 

8.  Kapuhan 8 

9.  Gantang 9 

10.  Jati 10 

11.  Soronalan 11 

12.  Wulunggumung 7 

13.  Ketep 11 

14.  Wonolelo 9 

15.  Banyuroto 8 

 Jumlah :  138 

 

 Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ataupun implementasi Asuransi Pertanian atau 

Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Magelang peserta asuransi pertanian terbanyak terdapat di 

Kecamatan Krogowanan  dengan 12 kelompok tani dan Kecamatan Mangunsari paling sedikit peserta 

asuransinya hanya  6 kelompok tani serta pelaksanaan asuransi pertanian belum mencakup seluruh 

Kecamatan di Kabupaten Magelang.  

 Namun disini khususnya di Kecamatan Krogowanan yang mengikuti atau yang menjadi peserta 

Asuransi Usaha Tani Padi hanya 2 kelompok, yaitu kelompok “Tani Mulyo” dan “Tani Makmur” untuk 

yang 13 peserta lainnnya sebelumnya pernah mendaftar dan menjadi peserta AUTS namun masing-

masingnya sudah vakum.   

Manfaat yang diperoleh dari sisi petani sendiri sebagai  peserta Asuransi Usaha Tani Padi 

sebagaimana diungkapkan oleh Waluji petani padi Kecamatan Sawangan (Kamis, 4 Juli 2019) : 

“Asuransi Usaha Tani Padi ini sebenarnya penting untuk petani sebab dengan adanya asuransi 

tersebut petani memperoleh manfaat membantu petani ketika gagal panen serta uang ganti ruginya 

dapat digunakan petani untuk modal tanam musim depan”. 

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang 

diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman 

dengan batasan sebagai berikut : 

a. Banjir  
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Menurut Dani Anggorowati selaku Kepala Asuransi Jasindo Cabang Magelang (Jumat, 5 Juli 2019) 

: 

“Pengertian banjir termasuk didalamnya adalah terendamnya lahan karena luapan sungai”. 

 

b. Kekeringan  

c.  Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)   

Kemudian terkait dengan asuransi tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi oleh petani padi, 

sebagaimana menurut Dani Anggorowati selaku Kepala Jasindo Cabang Magelang (Jumat, 5 Juli 2019):   

“Syarat untuk menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi adalah petani yang tergabung dalam 

kelompok tani, sebab petani yang tergabung dalam kelompok tani didampingi oleh dinas pertanian 

dan diberi pelatihan-pelatihan mengenai cara bertani yang benar serta luas lahan maksimal yang 

dimiliki ataupun digarap seluas 2 hektar”. 

 

1.1.1.5 Peternak atau Kelompok Ternak Sapi (Sedyo Utomo) Dusun Keron, Desa Krogowanan, 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang  

Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) memberikan pelayanan 

inseminasi buatan dan pelayanan penanganan sapi betina yang mengalami gangguan reproduksi secara 

gratis kepada peternak. Program ini dalam pelaksanaannya menempatkan masyarakat peternak melalui 

kelompok ternak atau individu dengan menitikberatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan 

program. Penelitian ini bertujuan mengkaji partisipasi peternak anggota kelompok ternak Sedyo Utomo di 

desa Krogowanan Kecamatan Sawangan dalam Program UPSUS SIWAB.  

  4.2 

Rekapitulasi Peserta AUTS Kecamatan Sawangan  

No.  Nama Kelompok  Kecamatan  Jumlah Sapi  

1.  Jingkrak Sundang  Gondowangi 30 ekor  

2.  Ingon Tani  Sawangan 24 ekor  

3.  Sido Rukun  Mangunsari 19 ekor  

4.  Rukun Santoso   Tirtosari 25 ekor  

5.  Tunas Harapan Podosoko 35 ekor  

6.  Mersika  Butuh 27 ekor  

7.  Sedyo Utomo  Krogowanan  39 ekor 

8.  Sedyo Mulyo  Kapuhan   42 ekor  

9.  Berkah Makmur  Gantang  40 ekor  

10.  Guyub Makmur  Jati  15 ekor  

11.  Mutiara Organik  Soronalan  27 ekor 

12.  Berkah Utomo Wulunggunung  45 ekor  

13.  Guyub Rukun  Ketep  40 ekor  

14.  Sareng Rukun  Wonolelo  37 ekor  

15.  Harapan Jaya Banyuroto  34 ekor  

 Jumlah   479  
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Menurut Abdul Rozak sebagai peternak sapi mengatakan :  

“Bahwa program UPSUS SIWAB walaupun dalam pelaksanaannya peternak menerima pelayanan 

gratis dari pemerintah (partisipasi insentif materiil), peternak merasa bertanggung jawab sebagai anggota 

kelompok ternak untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan pikiran, tenaga, keahlian dan barang. 

Kesukarelaan secara spontan ditunjukkan dengan adanya sikap antusias dari peternak karena pemahaman 

inseminasi buatan dapat meningkatan kesejahteraan”. (Jumat, 12 Juli 2019) 

Integrasi tanaman dan ternak merupakan sistem pertanian berbasis lingkungan yang banyak 

diminati kelompok-kelompok tani. Taman Sains Pertanian (TSP) Jakenan, mengembangkan model 

Integrasi Tanaman-Ternak baik tanaman pangan (padi, jagung dan sorgum) maupun perkebunan (tebu). 

Perbaikan kualitas pakan dari limbah pertanian secara ramah lingkungan dilakukan untuk memperbaiki 

memperbaiki kualitas ternak. Pakan yang disediakan untuk ternak di TSP Jakenan berbahan baku lokal dan 

diperkaya dengan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. 

Model yang dikembangkan dalam TSP Jakenan menarik minat para Asosiasi Peternak Sapi Perah, 

Sapi Potong dan Ternak Kambing dari Kabupaten Magelang dan melakukan kunjungan hari Kamis 3 

November 2016. Didampingi staf dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, sebanyak 40 

peternak yang tergabung dalam asosiasi tersebut berbagi pengetahuan dalam pengelolaan pakan ternak 

yang ramah lingkungan. Diskusi interaktif dengan masukan yang konstruktif berlangsung selama 1,5 jam 

yang sebelumnya diperkenalkan tentang Balingtan dan TSP Jakenan. 

Pemanfaatan biogas untuk skala luas di kelompok petani, pembuatan silase, pemanfaatan limbah 

ternak untuk pupuk organik dan pembuatan pestisida nabati berbahan baku local menjadi bahan diskusi 

interaktif selama kunjungan. Pengunjung juga mempertanyakan bagaimana efek pemeliharaan ternak 

dalam rumah dan pembuatan kompos sederhana oleh petani dengan ternak sedikit. Kunjungan dilanjutkan 

dengan praktek pembuatan kompos, pestisida nabati dan silase dari limbah biomassa jagung.   

Menurut pengalaman Abdul Rozak sendiri sebagai peternak sapi mengungkapkan:  

“Meningkatkan skala usaha ternak sapi potong menjadi lebih maju, pengenalan mengenai teknologi 

pengolahan pakan berbasis limbah pertanian dan bibit ternak sapi unggul yang disesuaikan dengan kondisi 

wilayah setempat, menjalin usaha kemitraan bersama pemerintah dan pihak ketiga dengan memanfaatkan 

interaksi masyarakat pedesaan yang bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan, memperkuat 

kelembagaan peternak”. (Jumat, 12 Juli 2019)  

 

4.1.1.6 Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di 

Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang  
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Sawangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan 

ini berjarak sekitar 15 Km dari Kota Mungkid, ibu kota Kabupaten Magelang ke arah timur. Kabupaten 

Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan 

beberapa kabupaten dan kota. Letaknya berada di 110o 01’51”dan 110o 26’58” Bujur Timur dan antara 7o 

19’ 13” dan 7o 42’ 16” lintang selatan. Pusat pemerintahan berada di Desa Sawangan. Rata-rata penduduk 

kecamatan Sawangan adalah petani dengan hasil bumi berupa padi dan sayur mayur, tidak hanya itu 

sebagian besar masyarakat sana juga bermata pencaharian sebagai peternak.  

Pengaturan Asuransi Usaha Ternak Sapi berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa kecenderungan meningkatnya 

perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi 

global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan 

dan pemberdayaan. 

Undang-undang ini menjelaskan perlindungan petani, pemberdayaan, dan pengawasan untuk 

menjamin tercapainya perlindungan petani. Dalam Undang-Undang ini juga pemerintah dan pemerintah 

daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian pada Pasal 39, dan untuk pelaksanaan 

fasilitasnya diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Peraturan ini menjelaskan tentang apa 

itu fasilitas asuransi pertanian, mulai dari definisi, misalnya saja pada ketentuan pasal (1), Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi 

Pertanian dijelaskan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta 

keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau 

perternakan. 

Ketentuan pasal tersebut memberikan definisi bahwa peternakan juga termasuk kedalam usaha tani, 

sehingga asuransi usaha ternak sapi termasuk juga kedalam asuransi pertanian. Kemudian pemerintah 

membuat kebijakan yang sangat menguntungkan bagi para peternak sapi melalui Keputusan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi, pemerintah melalui Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian 

Republik Indonesi meberikan bantuan berupa subsidi premi bagi para peternak sapi yang ikut dalam 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah perjanjian antara 

peternak dan pihak perusahaan asuransi adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk mengikatkan 
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diri dalam pertanggungan risiko usaha ternak sapi yang intinya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. 

Manfaat asuransi usaha ternak sapi sangat besar bagi peserta asuransi, yaitu: 

“Sesuai dengan resiko-resiko yang dijamin di dalam polis, manfaat asuransi adalah untuk 

memberikan ganti rugi apabila terjadi sapi mati karena penyakit,sapi mati karena kecelakaan, sapi 

mati karena beranak, dan sapi mati karena kecurian. Kemudian peternak peserta asuransi akan 

mendapatkan harga pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,-per ekor sehingga peternak dapat 

melanjutkan usahanya kembali”.  

 

Asuransi Usaha Ternak Sapi menyebutkan bahwa resiko yang dijamin para peternak yang 

mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi, antara lain: 

a.   Sapi mati karena penyakit; 

b. Sapi mati karena kecelakaan; 

c. Sapi mati karena beranak; 

d. Sapi hilang karena kecurian.  

Syarat yang harus dipenuhi oleh peternak sapi untuk dapat mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi, 

yaitu: “Pendaftaran hanya mengisi formulir yang sudah ada di Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian 

peternak membayar premi asuransi ke Dinas tersebut, setelah itu Dinas Pertanian dan Pangan memberikan 

formulir dan bukti transfer pembayaran  premi, setelah polis jadi pihak Jasindo akan memberikan polis 

tersebut disertai dengan eartag (nomor tanda yang dipasang pada telinga sapi sebagai penanda sapi asuransi) 

ke Dinas kemudian dinas akan memberikan ke ketua klompok ternak”.  

Berdasarkan penelitian, peternak tidak tau mengenai mekanisme atau syarat yang harus dipenuhi 

untuk mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi, Abdul Rozak: 

“Saya tidak tau syarat-syaratnya, peternak hanya menerima jadi saja, hanya sekedar membayar dan 

memasang eartag sesuai yang disuruh oleh petugas Dinas” (Jumat, 5 Juli 2019). 

Sesuai wawancara dengan Abdul Rozak (Jumat, 5 Juli 2019), pembayaran premi asuransi sebesar 

20% atau Rp 40.000,- per ekor per tahun sedangkan 80% sisanya dibayar oleh pemerintah besaran bantuan 

premi dari pemerintah sebesar Rp 160.000,- dengan harga pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,- per ekor 

per tahun.  
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4.2 PEMBAHASAN  

4.2.1 Pelaksanaan Asuransi Bagi Usaha Tani ( Tani Mulyo ) dan Ternak Sapi ( Sedyo Utomo ) di 

Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang  

 Negara lahir dari keberadaan visi dan kepentingan bersama. Pencapaian tujuan negara kesejahteraan 

berada di atas semua kepentingan dan ukuran keberhasilannya adalah bentuk jaminan yang tersedia bagi 

kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat adalah perekat bangsa dan sebaliknya kemiskinan akan 

menyuburkan perpecahan (Ganie dan Anzif, 2011:397). 

 Penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan 

kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha 

dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektar, dan bahkan sebagian dari Petani 

tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. 

Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, 

pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya 

perubahan  iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi 

global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur mengenai Asuransi Pertanian yang tertuang dalam 

Pasal 7 angka (2) huruf g. Kemudian sebagai Peraturan Pelaksana terbitlah Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. 

 Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya diapit 

oleh beberapa kabupaten dan kota antara lain: Kab. Temanggung, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. 

Purworejo, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak antara: 

110°01’51” bujur timur sampai dengan 110°25’58” bujur timur dan 7°19’13” lintang selatan sampai dengan 

7°42’16” lintang selatan Sebelum membahas pelaksanaan/implementasi Asuransi Usaha Tani Padi di 

Kabupaten Magelang, Solihin Abdul Wahab (2015:133) memberikan pengertian 

implementasi/pelaksanaan yaitu : 

“Dalam arti seluas-luasnya, implementasi/pelaksanaan juga sering dianggap sebagai bentuk 

pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-
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undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), 

aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk 

bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki”. 

Adapun makna implementasi/pelaksanaan menurut Daniel A. Mazmud dan Paul Sabatier (1979) 

sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa : 

“Implementasi/pelaksanaan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakasaan yakni 

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 

untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi/pelaksanaan kebijakan tidak akan dimulai 

sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. Jadi, implementasi/pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatau hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau 

sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

Jadi, implementasi/pelaksanaan asuransi pertanian atau asuransi usaha tani padi adalah suatu proses 

kegiatan asuransi pertanian yang dilakukan oleh beberapa aktor yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) 

sebagai Penanggung, Petani Padi sebagai Tertanggung dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai 

fasilitator asuransi pertanian sehingga pada akhirnya akan mendapatkan tujuan atau sasaran kebijakan 

asuransi pertanian yaitu melindungi petani dari akibat gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam 

maupun organisme pengganggu tanaman dan akan mendapatkan ganti rugi.  

Pengertian mengenai asuransi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, 

yaitu perusahaa asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, 

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

pasti; atau 

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang 

didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 
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 Berdasarkan pengertian dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu (Umam, 

2011:3-6)  : 

1) Pihak peserta (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak tertanggung, 

sekaligus atau secara berangsur-angsur. 

2) Pihak tertanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak 

peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur 

tidak tertentu. 

3) Suatu peristiwa (accident) yang tidak tertentu (yang tidak diketahui sebelumnya). 

4) Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak 

tertentu. 

 Dasar hukum pengaturan asuransi pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia diatur dalam Pasal 299 sampai Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 

 Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa: 

 Selainnya syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 256, maka polisnya harus menyatakan: 

1. Letak dan pembatasan tanah-tanah yang penghasilannya telah dipertanggungjawabkan; 

2. Pemakaiannya. 

Pasal 300 (KUHD), menjelaskan bahwa : 

“Pertanggungan ini dapat diadakan untuk satu atau beberapa tahun. Jika tidak ada suatu ketetapan 

waktu, maka dianggapnya pertanggungan itu telah diadakan untuk setahun”. 

 Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa: 

“Pada waktu menghitung kerugian tersebut harus diperhitungkan beberapa harga hasil-hasil 

pertanian itu, dengan tidak terjadinya malapetaka, pada saat hasil-hasil itu di panen , atau 

kenikmatannya akan hasil-hasil itu, dan harganya setelah terjadinya malapetaka tersebut. Si 

penanggung harus bayar perbedaannya sebagai ganti rugi”.  

 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor:15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Tani Padi menjelaskan bahwa Asuransi Usaha Tani Padi adalah perjanjian antara petani 

dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi. 
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 Asuransi Pertanian merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian Pertanian 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,  

Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian. 

 Asuransi Pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pertama kali dilaksanakan di Kabupaten 

Magelang pada akhir tahun 2018, kemudian mulai efektif pada tahun 2019. Pengertian dari Asuransi 

Pertanian atau lebih khusus disebut Asuransi Usaha Tani Padi disingkat AUTP adalah perjanjian antara 

petani dan pihak perusahaan asuransi adalah Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk mengikatkan diri 

dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi (Wawancara dengan Dian Anggorowati selaku Kepala Unit 

Teknik Jasindo Cabang Magelang, Jumat 12 Juli 2019). 

Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Dalam hal ini maka selain yang 

diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai sebuah perjanjian maka 

ketentuan asuransi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian. Terkait mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Dalam Pasal 1320 dinyatakan ada empat 

buah syarat sahnya perjanjian (Ganie,2011:128-129), yakni: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

Kesepakatan dalam mengikatkan diri dimulai saat terjadinya proses penawaran (offer) dan penerimaan 

(acceptance) antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi. Definisi offer dan acceptance 

pada perjanjian asuransi bersifat mutlak. Offer atau penawaran berasal dari tertanggung, sedangkan 

acceptance berasal dari penanggung. 

Petani dalam hal ini sebagai tertanggung sepakat untuk mengikatkan diri kepada PT Asuransi Jasa 

Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung dalam hal asuransi pertanian atau asuransi usaha tani padi, dimana 

pihak tertanggung wajib melaksanakan haknya berupa membayar premi serta pihak penanggung wajib 

melaksanakan kewajibannya yaitu membayar klaim atau ganti rugi saat terjadi gagal panen. 

2) Kecakapan untuk membuat perikatan; 
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Dalam hal ini pihak yang melakukan perikatan adalah pihak yang cakap secara hukum, yaitu mereka yang 

sudah dewasa, tidak gila dan tidak dalam pengampuan. 

Terkait dengan kecakapan untuk membuat perikatan, Petani padi wajib berusia 21 Tahun sebagai wujud 

cakap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta petani tidak gila maupun di bawah 

pengampuan. 

3) Suatu hal tertentu; 

Hal tertentu dalam perjanjian asuransi adalah saat penanggung menawarkan jaminan atas risiko yang 

dialami berupa gagal panen yang dialami petani padi oleh tertanggung dengan mensyaratkan sejumlah 

premi sebesar 20% swadaya petani dan 80% bantuan/subsidi dari pemerintah yang sudah diperhitungkan 

nilainya dan dianggap seimbang. 

4) Untuk sebab yang halal; 

Perjanjian asuransi atas suatu sebab yang dilarang undang-undang, melanggar kesusilaan atau 

bertentangan dengan kepentingan umum seperti tertulis dalam Pasal 1337 KUHPdt, maka perjanjiannya 

batal demi hukum. Asuransi Pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi merupakan Asuransi yang 

melindungi petani padi akibat gagal panen yang disebabkan banjir, kekeringan maupun Organisme 

Penggangu Tanaman maka berdasarkan penjelasan tersebut perjanjian asuransi tidak melanggar Undang-

Undang maupun norma kesusilaan. 

 Selanjutnya tujuan serta manfaat asuransi Usaha Tani Padi (Jumat, 12 Juli 2019) adalah: 

“Tujuan penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi adalah untuk memberikan perlindungan 

kepada petani jika terjadi gagal panen akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT), kemudian manfaat yang dapat diberikan petani melalui AUTP adalah 

memperoleh ganti rugi keuangan sebesar Rp 6.000.000,00/hektar yang akan digunakan sebagai 

modal kerja usaha Tani untuk pertanaman berikutnya agar recovery lebih cepat serta meningkatkan 

aksebilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan (Kredit Usaha Rakyat)”. 

Kemudian manfaat yang diperoleh dari sisi petani sendiri sebagai  peserta Asuransi Usaha Tani Padi 

sebagaimana diungkapkan oleh  Waluji petani padi Kecamatan Sawangan (Kamis, 13 Juni 2019) : 

“Asuransi Usaha Tani Padi ini sebenarnya penting untuk petani sebab dengan adanya asuransi 

tersebut petani memperoleh manfaat membantu petani ketika gagal panen serta uang ganti ruginya 

dapat digunakan petani untuk modal tanam musim depan”. 
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Berdasarkan Pedoman Bantuan AUTP Tahun 2017, maksud penyelanggaraan AUTP ini adalah 

untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki 

modal kerja untuk pertanaman berikutnya. 

Tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk: 

a) Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, 

kekeringan, dan serangan OPT. 

b) Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui 

pertanggungan asuransi. 

Sasaran penyelenggaraan asuransi usaha tani padi adalah: 

a) Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai 

akibat risiko banjir, kekeringan, dan  atau serangan OPT. 

b) Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT kepada 

pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi. 

Manfaat yang dapat diberikan petani melalui AUTP adalah: 

a) Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk 

pertanaman berikutnya. 

b)  Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan. 

c) Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik. 

Strategi asuransi pertanian dapat memiliki tujuan komersial maupun sosial. Program asuransi pertanian 

dengan tujuan sosial bertujuan untuk menjamin tingkat keamanan ekonomi untuk semua produsen 

pertanian, khususnya mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi pertanian (World 

Bank, 2010). Menurut Departemen Keuangan (2010) dalam Rohmah (2014:4) terdapat tiga tujuan asuransi 

pertanian di Indonesia, yakni: 

1. Untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami 

petani karena kehilangan hasil; 
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2. Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan 

efisiensi penggunaan sumber daya; 

3. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani 

terhadap lembaga perkreditan. 

Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertananian 

menyebutkan bahwa.: 

(1) Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: 

a. Bencana Alam; 

b. Serangan Organisme Penggangu Tanaman; 

c. Wabah Penyakit Hewan Menular; 

d. Dampak Perubahan Iklim; dan/atau 

e. Jenis-Jenis Risiko Lain. 

(2) Jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas 

nama Menteri.  

  Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam kenyataannya memberikan jaminan atas kerusakan pada 

tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-

batasan sebagai berikut: 

a) Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan 

kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman. 

Menurut Dian Anggorowati selaku Kepala Asuransi Jasindo Cabang Magelang (Jumat, 12 Juli 2019) : 

“Pengertian banjir termasuk didalamnya adalah terendamnya lahan karena luapan sungai”. 

b) Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan 

tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat 

produksi tanaman. 
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c) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan 

merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di 

dalamnya: 

(i) Hama Tanaman: Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan 

Keong mas. 

(ii) Penyakit Tanaman: Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil 

Kuning dan Kresek. 

Penggerek batang padi, Penggerek batang padi dibedakan menjadi beberapa macam di antaranya:  

a. Penggerek batang putih (Tryporiza innotata)  

b. Penggerek batang kuning (Tryporiza intertulas)  

c. Penggerek batang bergaris (Chillo supressalis)  

d. Penggerek batang merah (Sesamia inferens) (Sartono dan Indriati, 2007:6)  

Keempat jenis penggerek tersebut bekerja dengan cara yang sama. Kerusakan ditimbulkan pada 

stadium vegetatif dan generatif. Serangan pada stadium vegetatif menimbulkan gejala yang disebut sundep 

karena pucuk tanaman mati karena dimakan larva. Sedangkan pada stadium generatif menimbulkan gejala 

beluk yaitu malai menjadi hampa berwarna putih dan berdiri tegak karena tangkai malai putus digerek. 

(Y.T. Prasetio, 2002: 31).. 

 Implementasi/pelaksanaan asuransi pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 

Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, dalam kenyataannya berbeda dimana seharusnya dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf d yaitu dampak perubahan iklim sebagai suatu akibat yang dapat diajukan untuk ganti 

rugi kenyataannya masalah dampak perubahan iklim belum diatur dan belum bisa dilakukan pengajuan 

klaim saat gagal panen. Hanya Gagal panen yang diakibatkan oleh Banjir, kekeringan, Serangan Organisme 

Penggangu Tumbuhan dan wabah penyakit hewan menular yang bisa mengajukan klaim. 

 Implementasi/pelaksanaan Asuransi Pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten 

Magelang sebagai contoh di dua Kecamatan diakibatkan karena adanya hama tikus maupun banjir. Pada 

tahun 2018 di Kecamatan Sawangan berdasarkan hasil penelitian gagal panen disebabkan oleh banjir, 
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dimana banjir disebabkan oleh meluapnya sungai dan terkena hama tikus. Selain itu, Kecamatan Mungkid 

juga terkena hama tikus yang menyebabkan gagal panen. 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan 

bahwa: 

“Setiap pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa: 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik 

Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi 

Pertanian”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian 

Pertanian menunjuk Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai 

perusahaan asuransi (Penanggung) untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Jasindo) berperan sebagai perusahaan asuransi (Penanggung) bagi petani apabila terjadi gagal panen.  

Tertanggung dalam Asuransi Usaha Tani Padi adalah kelompok tani, ada syarat yang harus dipenuhi 

oleh petani padi, sebagaimana menurut Dian Anggorowati selaku Kepala Jasindo Cabang Magelang 

(Jumat, 12 Juli 2019) . 

“Syarat untuk menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi adalah petani yang tergabung dalam 

kelompok tani, sebab petani yang tergabung dalam kelompok tani didampingi oleh dinas pertanian 

dan diberi pelatihan-pelatihan mengenai cara bertani yang benar serta luas lahan maksimal yang 

dimiliki ataupun digarap seluas 2 hektar”. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dalam 

Pasal 21 menyebutkan bahwa:  

Tahap pelaksanaan asuransi pertanian dilakukan:  

a. pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas kabupaten/kota;  

b. sosialisasi asuransi kepada calon peserta;  

c. penilaian kelayakan terhadap obyek asuransi;  

d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi;  

e. penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan Premi diterima dari Petani; dan  
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f. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil 

pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.  

 Pasal 21 huruf a dan huruf d Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian 

menyebutkan bahwa : 

a.  Pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas Kabupaten/Kota. 

d.  Pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi.  

 Setelah persyaratan menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi terpenuhi maka petani akan 

mendaftarkan diri, berikut mekanisme pendaftaran:  

Tabel 4.3 

Pendaftaran Peserta AUTP 

Sumber : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan 

Premi Asuransi UsahaTani. 

Dari Bagan diatas menjelaskan mekanisme pendaftaran peserta AUTP sebagai berikut: 

1. Data Calon Petani Calon Lokasi 

DINAS 

PERTANIAN 

PROVINSI 

KEMENTAN 

DITJEN 

DINAS 

PERTANIAN 

KAB/KOTA 

ASURANSI 

PELAKSANA 

UPTD 

KECAMATAN 

PETUGAS 

ASURANSI 

PETANI/ 

KELOMPOK 

TANI 
(3)Mendaftar dan 

membayar premi  

(4) Bukti bayar 

premi dan sertifikat 

asuransi 

(4) Daftar Peserta 

Sementara  

(1)Pe

nu-

gasan  

(5) Bukti pembayaran (kwitansi) 

dan sertifikat asuransi 

(6) Daftar Peserta Definitif (DPD)  

(7) Rekap Peserta Definitif (DPD)  
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a. Pendataan/inventarisasi (Form AUTP-1) Calon Petani Calon Lokasi dilaksanakan oleh UPTD 

Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota. 

b. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian melakukan pendataan/inventarisasi Calon Petani 

Calon Lokasi pelaksanaan asuransi di lahan sawah yang disinergikan dengan program pada lokasi 

Upaya Khusus (UPSUS) padi dan program pembangunan pertanian tanaman pangan di daerah. 

c. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian bersama Petugas Asuransi melakukan asesmen dan 

pendaftaran peserta asuransi. 

2. Pendaftaran Calon Peserta 

a. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal 

berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi 

pelaksana.  

b. Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai 

dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTP-2). 

c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti 

pembayaran kepada asuransi pelaksana.  

d. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: (a) pembayaran premi swadaya (20%) 

dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.  

e. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AUTP-3) berikut kelengkapannya (asli Form 

AUTP-1 dan Form AUTP-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi 

dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AUTP-3) 

f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dengan 

memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Form AUTP-1 dan Form AUTP-2 ke Ditjen 

Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi  

g. Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan 

menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AUTP-4) 
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Implementasi/pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi atau asuransi pertanian di Kabupaten Magelang 

ditinjau dari tahap pelaksanaan asuransi pertanian yaitu Pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) 

dari Dinas Kabupaten Magelang dan proses pendaftaran yang telah dijelaskan diatas dalam kenyataannya 

telah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dalam 

Pasal 21 huruf a dan huruf d yaitu Pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas 

Kabupaten/Kota dan pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.  

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian Pasal 21 huruf 

b menyebutkan bahwa: 

a. Sosialisasi asuransi kepada calon peserta; 

Berdasarkan hasil penelitian sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Magelang 

masih belum menyentuh seluruh elemen yaitu petani padi di Kabupaten Magelang. 

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus 

mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah 

penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat 

diterima oleh para pelaksana (Purnaweni, 1991:4). 

Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan 

oleh bagaimana implementor memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk diteruskan kepada 

pelaksana. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kompleksitas isi kebijakan, 

konteks kebijakan, karakteristik lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan karakter pelaksana (Tahir, 

2015:65). 

Dipahami bahwa keberhasilan program AUTP ditentukan bagaimana pihak Dinas Pertanian 

Kabupaten Magelang sebagai implementator dalam memahami kejelasan program AUTP, kemudian 

impelementor dapat menjelaskan kepada petani sebagai pelaksana AUTP. Namun, dalam kenyataannya 

implementator belum mampu menjelaskan Program AUTP kepada seluruh petani padi di Kabupaten 

Magelang. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian Pasal 21 

huruf b menyebutkan bahwa: 
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b. penilaian kelayakan terhadap obyek asuransi;  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:15/Kpts/SR.230/B/05/2017 

tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, Kriteria pemilihan calon peserta AUTP adalah: 

a. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan 

paling luas 2 (dua) hektar. 

b. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap lahan sawah paling 

luas 2 (dua) hektar. 

Kriteria Lokasi, Lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, 

irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang 

berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), 

diprioritaskan pada : 

a. Wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan Upaya Khusus (Upsus)  padi. 

b. Lokasi terletak dalam satu hamparan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah terdapat kesesuaian kriteria pemilihan 

calon peserta AUTP di Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor:15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTP Tahun 2017. Dalam kriteria 

lokasi AUTP di Kabupaten Magelang telah sesuai dengan prioritas penyelenggaraan AUTP di Kabupaten 

Magelang yang di prioritaskan untuk wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan 

Upsus padi yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Dukun.  

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian Pasal 7 

menjelaskan bahwa: 

“Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pola pembayaran premi 

dibedakan swadaya dan pola bantuan premi pemerintah”.  

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian Pasal 21 

menjelaskan bahwa: 

Penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan Premi diterima dari Petani; 
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Pembayaran premi oleh petani (swadaya) sebesar 20% dari 180.000/hektar lahan yang 

diasuransikan pembayaran premi tersebut dilakukan secara kolektif (kelompok tani)  di Bank BRI 

kemudian premi 80% dari Rp180.000/hektar disubsidi oleh pemerintah. Apabila lahan yang diasuransikan 

kurang dari 1 hektar maka akan dihitung secara proporsional dengan rincian sebagai berikut  (Wawancara 

dengan Dian Anggorowati Kepala Unit Teknik Jasindo Cabang Magelang, Jumat 12 Juli 2019): 

1. Lahan 0,25 Ha  perhitungan 180.000 x 20% x 0,25  =  9.000 

2. Lahan  0,50 Ha perhitungan  180.000 x 20% x 0,50  =  18.000 

3. Lahan 0, 75 Ha perhitungan 180.000 x 20% x 0,75 = 27.000. 

Setelah pembayaran premi dilakukan oleh petani maka perusahaan asuransi Jasindo akan 

menerbitkan polis. Polis merupakan perjanjian khusus dalam asuransi yang dibuat secara tertulis dalam 

bentuk akta yang berisi hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:15/Kpts/SR.230/B/05/2017 

tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, bahwa polis asuransi diterbitkan untuk satu 

musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada 

tanggal perkiraan panen.  

Namun berdasarkan penelitian, polis sampai kepada kelompok tani dalam kurun waktu satu bulan, 

kemudian polis tersebut hanya diberikan kepada ketua kelompok tani saja, tidak ke seluruh peserta asuransi 

usaha tani padi. Sebagaimana diungkapkan oleh Waluji petani padi Kecamatan Sawangan (Senin, 1 Juli 

2019) : 

“Polis Saya terima kurang lebih satu bulan mas, itupun hanya satu tidak setiap petani 

mendapatkannya. Jadi, Saya yang pegang polisnya. 

Disisi lain di Kecamatan Mungkid polis tidak diserahkan baik dari pihak Jasindo maupun pihak 

Dinas Pertanian Kabupaten Magelang hingga masa pertanggungan telah usai. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Sarmadi (Rabu, 3 Juli 2019) : 

“Polis itu apa mbak, Saya tidak tahu. Sampai saat ini Saya juga tidak menerima apa-apa”.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi 

Pertanian dalam Pasal 21 huruf e menyebutkan bahwa penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah 

pendaftaran dan Premi diterima dari Petani hal ini menunjukkan bahwa walaupun polis telah diterbitkan 

oleh pihak Asuransi Jasindo Cabang Magelang namun secara riil di lapangan polis tidak sampai kepada 

tertanggung yaitu petani selain hal itu polis hanya dipegang oleh ketua kelompok tani saja. Hal ini membuat 
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tertanggung tidak paham mengenai isi atau maksud polis  yang berupa hak dan kewajiban petani saat 

menjadi Asuransi Usaha Tani Padi. 

Adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung dalam Asuransi Usaha Tani Padi, maka 

timbul hak dan kewajiban Penanggung dan Tertanggung, yaitu : 

a. Hak dan Kewajiban Tertanggung 

Hak dan Kewajiban Tertanggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu: 

1) Polis agar segera ditandatangani penanggung (Pasal 259 KUHD). 

2) Polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD). 

3) Meminta ganti kerugian kepada penanggung atas kelalaian penanggung dalam menandatangani 

polis dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 

KUHD). 

4) Tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan 

datang melalui pengadilan. Selanjutnya, tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya 

kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama 

(Pasal 272 KUHD). 

5) Menuntut pengembalian premi seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal 

atau gugur. Dengan syarat apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung 

bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD). 

6) Meminta ganti rugi kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.  

Selanjutnya mengenai kewajiban tertanggung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD) ialah: 

1) Membayar premi kepada tertanggung (Pasal 246 KUHD). 

2) Memberikan keterangan mengenai objek yang diasuransikan  kepada penanggung dengan 

sebenarnya (Pasal 251 KUHD). 

3) Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap 

obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila dapat dibuktikan oleh 
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penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, 

dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, 

bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD). 

4) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang 

diasuransikan, disertai dengan usaha-usaha pencegahannya.  

b. Hak dan Kewajiban Penanggung 

Hak Penanggung dalam asuransi pertanian sama halnya dengan perusahaan asuransi lainnya, yaitu: 

1) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian. 

2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek 

yang diasuransikan kepadanya Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa 

yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 

KUHD).  

3)  Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh 

perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD).  

4) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi 

risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUHD).  

Kewajiban penanggung ialah :  

1) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian. 

2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek 

yang diasuransikan kepadanya. 

3) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat 

tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 KUHD). 

4) Menagih kepada Pemerintah mengenai bantuan subsidi pembayaran premi. 

Pelaksanaan atau Implementasi Asuransi Pertanian di Kabupaten Magelang agar lebih maksimal 

dalam melindungi petani khususnya petani padi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 
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Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian perlu adanya peningkatan jumlah Penyuluh Pertanian 

Lapangan yaitu dengan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan dimana 1 desa ditangani 1 Penyuluh 

Pertanian Lapangan. Selain hal itu, pemahaman terhadap petani mengenai asuransi ini harus terus 

dilakukan.  

Selanjutnya terkait dengan syarat untuk pengajuan klaim maka terdapat beberapa persyarataan yang 

harus dipenuhi petani apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT dengan kondisi persyaratan: 

a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/Hari Setelah Tanam) 

b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela) 

c. Intensitas kerusakan mencapai ≥75% dan luas kerusakan mencapai ≥75% pada setiap luas 

petak alami. 

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat 

diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut 

Tabel 4.4 

Proses Klaim AUTP 

 

Sumber : Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017  Tentang Pedoman Bantuan 

Premi Asuransi UsahaTani 
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a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan (Form AUTP-

7) kepada PPL/Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit 

(POPT-PHP) dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan 

dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender 

setelah diketahui terjadinya kerusakan. 

b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas 

asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. 

c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya 

menghindari kerusakan yang lebih luas. 

d. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama 

dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih 

luas. 

e. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas 

penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan 

pemeriksaan dan perhitungan kerusakan. 

f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-8) diisi oleh Tertanggung dengan 

melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, 

dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 

Setelah berita hasil acara pemeriksaan kerusakan disetujui maka akan : 

a. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat 

kerusakan yang terjadi. 

b. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender 

sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan. 

c.  Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ika Laksmi selaku Koordinator Pelaksana Dinas Kecamatan Sawangan 

mekanisme pengajuan klaim sebagai berikut : 

1. Petani melaporkan ke Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). 
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2. PPL dan Pengendali Organisme Penggangu Tanaman (POPT) bersama petani mensurvei lahan dan 

melakukan penanganan. 

3. Kemudian PPL mengubungi Jasindo dan menyerahkan laporan kerusakan. 

4. Kurang lebih 2 minggu Jasindo bersama PPL, POPT dan Petani melakukan meninjau per petani per 

petak sawah. 

5. Jasindo akan menghitung kerusakan dan menentukan kembali berapa persen yang dapat di 

klaimkan. 

6. Kurang lebih 1 bulan klaim akan cair dan akan ditransfer melalui rekening kelompok tani.  

Perhitungan klaim dengan tingkat gagal panen minimal 75% dengan nilai pertanggungan maksimal Rp 

6.000.000,00 dihitung secara proporsional Sebagaimana disampakain oleh Ika Laksmi selaku Koordinator 

Pelaksana Dinas Kecamatan Sawangan (Senin, 8 Juli 2019) : 

“Jika terjadi gagal panen minimal 75% maka akan mendapatkan ganti rugi maksimal 6.000.000 per 

1 hektar. Perhitungan jika terjadi gagal panen 75% maka 75% x 1 hektar = 0,75, kemudian 0,75 x 

6.000.000 = 4.500.000. Jadi klaim yang didapatkan petani dengan luas lahan 1 hektar dengan 

kerugian 75%, petani mendapatkan Rp 4.500.000,00”. 

 Selanjutnya berkaitan dengan lamanya proses pencairan klaim, Menurut Ika Laksmi KPD 

Kecamatan Sawangan : 

“Untuk proses pencairan ganti rugi atau klaim biasanya lama waktunya kurang lebih 1 bulan 

kemudian ganti rugi tersebut akan ditransfer langsung oleh Jasindo melalui rekening kelompok 

tani”. 

Proses pencairan klaim atau ganti rugi dalam pelaksanaan asuransi usaha tani padi terkadang 

muncul perbedaan pendapat besaran atau luasan kerusakan sawah sebagaimana diungkapkan oleh Ika 

Laksmi selaku Koordinator Pelaksana Dinas Kecamatan Sawangan (Senin, 8 Juli 2019) : 

“Ketika Kami memberikan laporan kerusakan sawah berdasarkan hasil pengamatan oleh POPT-

PHP, PPL dan Petani Kami menilai kerusakan 100%, namun ketika Jasindo meninjau secara 

langsung, pihak Jasindo biasanya menilai kerusakan hanya 80-90%. Kami hanya bisa pasrah yang 

menentukan klaim memang dari mereka”. 

Sedangkan Menurut Waluji selaku Petani Pesrta Asuransi Usaha Tani Padi terkait dengan pencairan 

klaim  (Senin, 8 Juli 2019) : 

“Saya tidak tahu berapa uang yang saya dapat mbak dari hasil pengajuan klaim, karena semua ganti 

rugi se-kelompok tani bukan saya sendiri kemudian uang tersebut langsung ditransfer ke rekening 

kelompok tani. Jadi, sistemnya disini uangnya itu dibuat beli pupuk, alat pertanian, benih dan per-

orang dapat 500.000,00 ini merupakan hasil musyawarah kelompok tani kami”. 
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Implementasi/pelaksanaan Asuransi Pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi dalam pelaksanan 

pengajuan klaim sebagimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Fasilitasi Asuransi Pertanian Pasal 21 huruf f yang berbunyi pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani 

melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan 

asuransi fakta di lapangan membuktikan masih adanya petani yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan 

klaim serta apa kriteria yang dapat mengajukan klaim. Serta lamanya proses pencairan klaim yang 

dirasakan oleh petani yaitu dalam kurun waktu 30 hari.  

Implemementasi asuransi pertanian di Kabupaten Magelang berdasarkan teroi Edward III dalam 

Arifin Tahir (2014:61) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan 

kebijakan publik, yakni communication, resourches, dispotition or attitudes, and bureaucractic structure. 

Pertama, Faktor komunikasi,  keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana 

implementor memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk diteruskan kepada pelaksana. Selain 

itu, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kompleksitas isi kebijakan, konteks kebijakan, 

karakteristik lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan karakter pelaksana (Tahir, 2015:65). Dapat 

dipahami bahwa keberhasilan program AUTP ditentukan bagaimana pihak Dinas Pertanian Kabupaten 

Magelang sebagai implementator dalam memahami kejelasan program AUTP, kemudian impelementor 

dapat menjelaskan kepada petani sebagai pelaksana AUTP. Namun, dalam kenyataannya implementator 

belum mampu menjelaskan Program AUTP kepada seluruh petani padi di Kabupaten Magelang. 

Kedua, Faktor resourches (sumber daya) menurut Edwar III dalam Arifin Tahir (2014:66) 

menjelaskan bahwa sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang 

diperlukan. Dalam pelaksanaan atau implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Magelang masih 

terbatasnya staff yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, hal ini dibuktikan 

belum terpenuhinya jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang seharusnya satu PPL satu Desa. 

Ketiga, Faktor sikap pelaksana (Disposisi) meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk 

melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 

terwujud. Disposisi berkaitan erat dengan komitmen pelaksana kebijakan. Kurangnya komitmen dalam 

pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dibuktikan dengan salah satu sikap Penyuluh Pertanian Lapangan 

yang cenderung malas melakukan sosialisasi mengenai program Asuransi Pertanian atau Asuransi Usaha 

Tani Padi dan penyaluran polis. 
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Keempat, Faktor Struktur birokrasi, Struktur birokrasi dalam teori implementasi merupakan faktor 

yang terpenting selain ketia faktor diatas. Struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi dalam 

pelaksanaan kebijakan. Implementasi Pertanian di Kabupaten Magelang dalam strukural birokrasi telah 

memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian maupun peraturan pelaksananya yaitu Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor:15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTP Tahun 2017. 

Pemerintah melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi sesuai kewenangannya telah mengatur bagaimana 

kesejahteran masyarakat yang memiliki usaha ternak sapi dapat mengatasi risiko terhadap hewan 

ternaknya, meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya produk asuransi ini bukan hanya untuk 

mereka saja namun kontribusi lebih pada pengelolaannya mampu mengembangkan industri peternakan di 

Indonesia hal ini tentu berdampak pada perkonomian di Indonesia nantinya. 

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi, maka peternak yang mengalami kerugian akibat usaha 

budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam 

melanjutkan usahanya (Bab I Pendahuluan, Pedoman Bantuan Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun 

Anggaran 2017) 

Presiden Republik Indonesia ke-6, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013 

menandatangani Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

dengan diundangkan pada tanggal yang sama, menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. 

Undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang 2 (dua) hal pokok yang sekiranya perlu dicapai oleh 

Pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi Usaha Tani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

meliputi perencanaan Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, 

pengawasan, dan peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan 

kejahatan terhadap Usaha Tani, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, 

kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi berkeadilan, dan berkelanjutan (Bab 

Penutup, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013). 

Menurut Sudikno Mertokusumo tujuan dibuatnya hukum positif Indonesia adalah sebagaimana 

tercantum dalam alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni membentuk suatu pemerintah 

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan 
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ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ganie dan Anzif, 

2011: 491). 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang 

mengatur mengenai Asuransi Pertanian yang tertuang dalam Pasal 7 angka (2) huruf g dan Pasal 39 ayat 3 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi: 

“Pelaksanaan fasilitas asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri”. 

Kemudian sebagai Peraturan Pelaksana terbitlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian 

tersebut, Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi 

Asuransi Pertanian dijelaskan bahwa:  

“Asuransi Pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak”.  

Pasal 31  

“Untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Asuransi 

Pertanian sesuai dengan spesifik komoditas oleh Direktur Jendera atas nama Menteri”. 

Atas dasar tersebut diatas terbitlah Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor; 

02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. 

Sebelum  membahas tentang pelaksanan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) subsidi pemerintah 

di Kabupaten Magelang, Nurdin Usman (2002:70) memberikan pengertian pelaksanaan yaitu: 

“Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 

 Pengertian pelaksanaan di atas bermula pada sebuah rencana, yang sudah dianggap siap, penerapan 

dan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dari ungkapan tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  
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Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pelaksanaan suatu program tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan sacara 

matang.yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan 

maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-

usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. Jadi, implementasi /pelaksanaan merupakan suatu proses 

kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatau hasil yang 

sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

Pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi adalah suatu proses kegiatan asuransi peternakan yang 

dilakukan oleh beberapa aktor yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai Penanggung, Peternak 

Sapi sebagai Tertanggung dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota sebagai fasilitator asuransi 

pertanian sehingga pada akhirnya akan mendapatkan tujuan atau sasaran kebijakan asuransi usaha ternak 

sapi yaitu melindungi peternak dari sapi mati karena penyakit, sapi mati karena kecelakaan, sapi mati 

karena beranak, sapi hilang karena kecurian dan akan mendapatkan ganti rugi. 

Pengertian mengenai asuransi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, 

yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, 

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

pasti; atau 

b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang 

didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

Asuransi peternakan hampir sama dengan asuransi hasil pertanian, yang juga dipergunakan dalam 

suatu perkrbunan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur tentang asuransi 

peternakan, oleh karena itu Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bisa dipergunakan sebagai 

pegangan dalam asuransi peternakan tersebut (Prakoso, 2004: 227).  
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Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi menjelaskan bahwa Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah perjanjian antara 

perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima 

premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi 

mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis 

asuransi (Bab I Pendahuluan, Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun Anggaran 

2017). 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Magelang yaitu pada 

tahun 2019, sebagaimana diungkapkan oleh Ika Laksmi Kasi Pertanian Dan Pangan Kabupaten Magelang: 

“Asuransi Usaha Ternak Sapi bermula pada data UPSU SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib 

bunting) kemudian dari situ dilakukan sosialisasi untuk pertama kali di Aula Dinas Pertanian dan 

Pangan Kabupaten Magelang” (Jum’at, 28 Juni 2019). 

 

Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah perjanjian antara peternak dan pihak perusahaan asuransi adalah 

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha ternak sapi 

yang intinya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (wawancara dengan Dani Anggorowati selaku pelaksana 

kantor penjualan PT Asuransi Jasa Indonesia Magelang, Kamis 27 Juni 2019).  

KUHD ada 2 cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat 

khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I bab 9 Pasal 246 sampai Pasal 286 KUHD 

yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diluar KUHD, 

kecuali jika secara khusus ditentukan lain.  

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada 

perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak 

tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis 

dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi (Muhammad, 2015: 18). 

syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPdt). Dalam Pasal 1320 dinyatakan ada empat buah syarat sahnya perjanjian (Ganie, 2011:128), 

yakni: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 
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 Kesepakatan dalam mengikatkan diri dimulai saat terjadinya proses penawaran (offer) dan 

penerimaan (acceptance) antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi. Definisi offer dan 

acceptance pada perjanjian asuransi bersifat mutlak. Offer atau penawaran berasal dari tertanggung, 

sedangkan acceptance berasal dari penanggung. 

 Peternak sebagai tertanggung telah sepakat untuk mengikatkann diri kepada PT Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) sebagai penanggung dalam hal asuransi usaha ternak sapi, dimana pihak tertanggung 

wajib melaksanakan kewajibannya yaitu membayar klaim atau ganti rugi saat terjadi sapi mati sesuai 

dengan resiko yang dijamin didalam polis asuransi. 

2) Kecakapan untuk membuat perikatan; 

 Dalam hal ini pihak yang melakukan perikatan adalah pihak yang cakap secara hukum, yaitu mereka 

yang sudah dewasa, tidak gila dan tidak dalam pengampuan. 

 Dalam hal kecakapan untuk membuat perikatan, peternak sapi untuk dapat mengikuti asuransi usaha 

ternak sapi salah satu syaratnya yaitu dengan mengumpulkan foto copy KTP sebagai wujud cakap serta 

peternak sapi tidak gila maupun dibawah pengampuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Suatu hal tertentu; 

 Hal tertentu dalam perjanjian asuransi adalah saat penanggung menawarkan jaminan atas risiko 

yang dialami oleh tertanggung dengan mensyaratkan sejumlah premi tertentu yang sudah diperhitungkan 

nilainya dan dianggap seimbang. 

 Hal tertentu dalam perjanjian Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah pihak Jasindo menawarkan 

jaminan atas risiko yang dialami peternak sapi apabila sapi mati karena penyakit, kecelakaan, melahirkan 

dan kecurian  dengan menawarkan sejumlah premi asuransi sebesar 20% swadaya peternak dan 80% 

subsidi pemerintah yang sudah diperhitungkan nilainya. 

4) Untuk sebab yang halal; 

 Perjanjian asuransi atas suatu sebab yang dilarang undang-undang, melanggar kesusilaan atau 

bertentangan dengan kepentingan umum seperti tertulis dalam Pasal 1337 KUHPdt, maka perjanjiannya 

batal demi hukum. 

 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah asuransi yang melindungi sapi mati karena penyakit, 

kecelakaan, melahirkan dan kecurian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa perjanjian 

asuransi usaha ternak sapi tidak melanggar Undang-Undang. 
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Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah perjanjian antara peternak dan pihak perusahaan asuransi 

adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha 

ternak sapi yang intinya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (wawancara dengan Dian Anggorowati 

selaku pelaksana kantor penjualan PT Asuransi Jasa Indonesia Magelang, Kamis 27 Juni 2019). 

Manfaat asuransi usaha ternak sapi sangat besar bagi peserta asuransi (27 Juni 2019) yaitu: 

“Sesuai dengan resiko-resiko yang dijamin di dalam polis, manfaat asuransi adalah untuk 

memberikan ganti rugi apabila terjadi sapi mati karena penyakit,sapi mati karena kecelakaan, sapi 

mati karena beranak, dan sapi mati karena kecurian. Kemudian peternak peserta asuransi akan 

mendapatkan harga pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,-per ekor sehingga peternak dapat 

melanjutkan usahanya kembali”. 

 

Manfaat asuransi usaha ternak sapi menurut Abdul Rozak selaku peternak sapi peserta asuransi di 

Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang adalah: 

“Asuransi Usaha Ternak Sapi sangat menguntungkan bahkan menurut Abdul Rozak asuransi 

tersebut jangan sampai dihilangkan karena peternak kecil hanya memiliki modal yang pas-pasan. 

Bagi peternak kecil, sapi mati karena penyebab apapun peternak akan kesulitan mencari modal 

untuk membeli sapi kembali sehingga uang ganti rugi sangat berguna untuk melanjutkan usaha 

ternak” (Kamis, 1 Juli 2019). 

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan serta kemandirian petani dalam rangka 

meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup (An-nisa,Syarief & Suprayitno, 2015: 28) 

Berdasarkan Pedoman Bantuan Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun Anggaran 2017, maksud 

penyelanggaaraan AUTS ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha ternak sapi akibat sapi 

mengalami kematian, sehingga peternak memiliki modal kerja untuk melanjutkan usahanya. Adapun di 

dalam Keputusan Menteri Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi 

Usaha Ternak Sapi menyebutkan Tujuan dan Sasaran AUTS adalah: 

1. Tujuan AUTS adalah untuk mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi mengalami kematian 

dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi. 

2. Sasaran AUTS adalah terlindunginya peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau 

kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya. 

Dalam buku Asuransi Pengayom Petani yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Asuransi 

Usaha Ternak Sapi dimaksudkan untuk melindungi peternak yang mengalami kerugian akibat sapi yang 
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diusahakan mati yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, beranak dan sapi hilang akibat dicuri. Tujuan 

AUTS dalam Sulaiman (2017: 45):  

(1) Melindungi peternak dalam beternak sapi; 

(2) Memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila sapinya mati atau 

hilang sehingga keberlangsungan beternak dapat terjamin; 

(3) Mengamankan produksi sapi dan 

(4) Membantu menerapkan Good Breeding Practice (GBP) untuk ternak sapi; 

(5) Memberikan kepercayaan terhadap akses lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan di 

sektor peternakan karena adanya jaminan terhadap risiko yang akan terjadi. 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang 

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi menyebutkan bahwa risiko yang dijamin para 

peternak yang mengikuti AUTS, antara lain: 

a) Sapi mati karena penyakit; 

b) Sapi mati karena kecelakaan; 

c) Sapi mati karena beranak; 

d) Sapi mati karena kecurian; 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dalam kenyataannya memberikan jaminan atas kematian sapi 

yang diasuransikan yang diakibatkan oleh penyakit, kecelakaan, beranak dan kecurian dengan batasan-

batasan sebagai berikut: 

a) Sapi mati karena penyakit: Sapi sakit adalah kondisi fisik sapi ditandai dengan penyimpangan 

patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degenerative, 

gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasite, dan infeksi mikro-organisme patogen 

seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.  

Menurut Dani Anggorowati pelaksana kantor penjualan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) :  

“Sapi mati karena penyakit mempunyai batasan apabila sebelum mati karena penyakit dapat di 

potong maka saat daging tersebut dijual tidak di ganti full melaikan dikurangi seharga daging tersebut” 

(Kamis, 4 Juli 2019). 

b) Sapi mati karena kecelakaan: Sapi kecelakaan adalah suatu kejdian yang dapat menimbulkan cacat 

fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi yang diasuransikan. 
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c) Sapi mati karena beranak; 

Mempunyai batasan yaitu “Sapi mati karena beranak yang dijamin adalah induknya bukan 

anak sapi atau keduanya, karena yang di jamin adalah satu sapi dan tidak dapat di gantikan” (Ika 

Laksmi, 4 Juli 2019). 

d) Sapi hilang karena kecurian: Sapi hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan 

pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan suratketerangan kehilangan dari 

kepolisian setempat diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota. 

Menurut Jarot selaku kasi usaha dan sapras peternakan :  

“sapi hilang mempunyai batasan tidak kelalaian sendiri seperti di tinggal di sawah atau di suatu 

tempat” (Kamis, 4 Juli 2019). 

 

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam kenyataanya berbeda dimana seharusnya dalam 

Pasal 46 ayat (4) yaitu penyedia penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang 

Penyuluh dalam 1 (satu) desa, namun hasil penelitian di Dinas Pertanian dan Pangan bidang peternakan 

hanya berjumlah 6 orang dan hanya terdapat 4 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan terdapat desa yang 

mungkin belum dilakukan penyuluhan maka pihak Dinas Pertanian dan Pangan memberikan penyuluhan 

kepada camat sebagaimana diungkapkan oleh Jarot selaku kasi usaha dan sapras peternakan (Senin, 8 Juli 

2019). 

Asuransi Usaha Ternak Sapi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam 

kenyataanya berbeda terkait kewajiban pemberitahuan klausula, Pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa 

“setiap keterangan yang keliru atau tidak benar yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik 

ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang 

sebenarnya, perjanjian itu tidak  akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, 

mengakibatkan batalnya pertanggungan”. Jadi, tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung 

mengenai keadaan objek asuransi, kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD (Muhammad,2015: 54) 

tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru 

memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi kecuali jika tertanggung dan 

penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis 

dengan klausula “sudah diketahui”. Sedangkan dalam kenyataan Jarot selaku ketua si usaha dan sarana dan 

prasarana peternakan mengungkapkan: 
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“Saya tidak pernah membaca klausula, malah saya baru tau kalau ada klausula, biasanya yang 

dikasih ya polis asuransi, soalnya dari Jasindo tidak dikasihkan klausulanya” (Kamis, 4 Juli 2019). 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan 

bahwa: 

“Setiap pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa: 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik 

Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi 

Pertanian”. 

Sedangkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang 

Fasilitas Asuransi Pertanian dijelaskan bahwa:  

“Asuransi Pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak” 

Berdasarkan penjelasan di atas, Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian 

Pertanian menunjuk Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai 

perusahaan asuransi (Penanggung) untuk melaksanakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berperan sebagai perusahaan asuransi (Penanggung) bagi peternak sapi 

apabila terjadi risiko sapi mati sesuai dengan yang dijamin didalam polis asuransi. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh peternak sapi untuk dapat mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi, 

Jarot mengatakan: 

“Pendaftaran hanya mengisi formulir yang sudah ada di Dinas Pertanian dan Pangan, peternak harus 

tergabung dalam kelompok ternak,kemudian peternak membayar premi asuransi ke Dinas tersebut, 

setelah itu Dinas Pertanian dan Pangan memberikan formulir dan bukti transfer pembayaran  premi, 

setelah polis jadi pihak Jasindo akan memberikan polis tersebut disertai dengan eartag (nomor tanda 

yang dipasang pada telinga sapi sebagai penanda sapi asuransi) ke Dinas kemudian dinas akan 

memberikan ke ketua klompok ternak” (Kamis, 4 Juli 2019). 

Berdasarkan penelitian peternak tidak tau mengenai mekanisme atau syarat yang harus dipenuhi 

untuk mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi, Abdul Rozak: 

“Saya tidak tau syarat-syaratnya, peternak hanya menerima jadi saja, hanya sekedar membayar dan 

memasang eartag sesuai yang disuruh oleh petugas Dinas” (Kamis, 11 Juli 2019)”. 

Keputusan Menteri Nomor: 18/K.pts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dalam BAB Pelaksanaan terdapat 10 (sepuluh) poin mekanisme 
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pelaksanaan, penulis akan menyebutkan sekaligus menjabarkan sesuai dengan penelitian dilapangan, 

adapun mekanisme pelaksanaan tersebut antara lain: 

 Bab Pelaksanaan angka 1 dan 2 Keputusan Menteri Nomor: 18/K.pts/PK.240/B/12/2017 

Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau menyebutkan bahwa: 

(1) Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD)/Dinas Kabupaten atau Kota yang melaksanakan 

fungsi peternakan dan kesehatan hewan melaukan pendataan/Inventarisasi dan 

pendampingan calon peserta AUTS/K yang melakukan usaha pembibitan dan/atau 

pembiakan di wilayah binaannya; 

(2) Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten atau Kota 

menyusun rekapitulasi pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi sapi (Daftar Peserta 

Sementara/DPS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Pelaksana; 

Pendataan/Inventarisasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan 

Pangan, sebagaimana diungkapkan oleh Ika Laksmi Kasi Pertanian Dan Pangan Kabupaten Magelang 

(Jum’at, 12 Juli 2019).  

“Asuransi Usaha Ternak Sapi bermula pada data upsu siwab (upaya khusus sapi indukan wajib 

bunting) kemudian dari situ dilakukan sosialisasi untuk pertama kali di Aula Dinas Pertanian dan 

Pangan Kabupaten Magelang” (Jum’at, 12 Juli 2019). 

 

Setelah persyaratan menjadi peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi terpenuhi maka peternak akan 

mendaftarkan diri, berikut mekanisme pendaftaran;  

Bagan 4.5 

Pendaftaran Calon Peserta AUTS 
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Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan 

Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi 

Bagan 5.3 di atas mekanisme pendaftaran Asuransi Usaha Ternak Sapi, sebagai berikut: 

1. Peternak mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form 

Asuransi Usaha Ternak Sapi-2). dapat didampingi UPTD oleh petugas peternakan dan kesehatan 

hewan dalam Kecamatan dan PPL; 

2. Kelompok Tani membayar Premi swadaya (20%) langsung dibayarkan ke rekening asuransi 

pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti transfer pembayaran kepada petugas asuransi 

pelaksana;  

3. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: (a) pembayaran premi swadaya (20%) 

dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok peternak SKPD Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi peserta asuransi 

(Form Asuransi Usaha Ternak Sapi-3) berikut kelengkapannya (asli Form Asuransi Usaha Ternak 

Sapi-1 dan Form Asuransi Usaha Ternak Sapi-2) untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta 

Definitif (Form Asuransi Usaha Ternak Sapi-3); 

4. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota 

membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari 

asuransi pelaksana; 
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5. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota 

menyampaikan DPD dan fotokopi Form Asuransi Usaha Ternak Sapi-1 dan Form Asuransi Usaha 

Ternak Sapi-2 kepada Kepala SKPD yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi; 

6. Kepala SKPD yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi merekapitulasi 

DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan; 

7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan peserta AUTS dan menyampaikan 

kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Form Asuransi Usaha Ternak Sapi-4). 

Implementasi asuransi usaha ternak sapi di Kabupaten Magelang ditinjau dari tahap pelaksanaan 

asuransi usaha ternak sapi yaitu Pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas Pertanian dan 

Pangan Kabupaten Magelang dan proses pendaftaran yang telah dijelaskan diatas dalam kenyataannya telah 

sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi angka 1 dan 2 yaitu Pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dari 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota dan pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir 

pendaftaran.  

Keputusan Menteri Nomor: 18/K.pts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau menyebutkan bahwa: 

(1) Perusahaan Asuransi Pelaksana bersama dengan Dinas yang melaksanaan fungsi peternakan 

dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi kepada calon peserta AUTS/K untuk selanjutnya 

melakukan pendaftaran yang ditindaklanjuti dengan asesmen; 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

berkewajiban meningkatkan keahlian dan ketrampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara 

berkelanjutan”. 

Dalam hal pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi tersebut diatas dijelaskan oleh Jarot selaku kasi 

usaha dan sarana prasarana peternakan Dinas Pertanian dan Pangan: 
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“Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya, jadi 

Dinas Pertanian dan Pangan yang membidangi peternakan dalam 1 Tahun ada sekitar 10 kali 

sosialisasi di masing-masing kelompok, 1 kali untuk sosialisasi besar perangkat desa dan kecamatan 

diaula Dinas Pertanian dan Pangan pada bulan mei, 1 kali mengadakan ekspo yang diadakan oleh 

Dinas Pertanian dan Pangan biasanya Dinas memberikan Liflet, dan sosialisasi setiap Petugas 

Penyuluh Lapangan (PPL) terjun ke peternak-peternak secara langsung dan perorangan” (Senin, 

1Juli 2019)”. 

Berdasarkan penelitian Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan belum menyentuh 

seluruh elemen masyarakat yaitu para peternak sapi, diungkapkan oleh Suyatno selaku Kasi bidang 

peternakan dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dari Dinas. Menurut hasil penelitian dari 

responden yaitu peternak, Sosialisasi yang belum semuanya dipahami oleh peternak, peternak hanya 

mengetahui apa yang dijamin dan biaya ganti kerugiannya berapa selebihnya diserahkan kepada dinas. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

menyatakan bahwa: 

“Program adalah instrument krbijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”. 

Dapat dipahami bahwa keberhasilan program Asuransi Usaha Ternak Sapi ditentukan bagaimana 

pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sebagai implementator dalam memahami 

kejelasan program Asuransi Usaha Ternak Sapi, kemudian implementator menjelaskan kepada peternak 

sapi sebagai pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi, namun pada kenyataannya implementator belum 

mampu menjelaskan program Asuransi Usaha Ternak Sapi kepada seluruh peternak sapi di Kabupaten 

Magelang.  

Keputusan Menteri Nomor: 18/K.pts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau menyebutkan bahwa:  

(3) Apabila Perusahaan Asuransi Pelaksana menyetujui calon peserta AUTS/K sebagai peserta 

AUTS/K, maka peserta AUTS/K wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif 

premi. Untuk selanjutnya Perusahaan Asuransi Pelaksana sebagai bukti kepersertaan 

AUTS/K memberikan: a) bukti asli pembayaran premi swadaya; b) polis/sertifikat asuransi; 
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Sesuai dengan wawancara (Kamis, 4 Juli 2019), pembayaran premi asuransi sebesar 20% atau Rp 

40.000,- per ekor per tahun sedangkan 80% sisanya dibayar oleh pemerintah besaran bantuan premi dari 

pemerintah sebesar Rp 160.000,- dengan harga pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,- per ekor per tahun. 

Pendaftaran hanya mengisi formulir yang sudah ada di Dinas Pertanian dan Pangan, peternak harus 

tergabung dalam kelompok ternak, kemudian peternak membayar premi asuransi ke Dinas tersebut, setelah 

itu Dinas Pertanian dan Pangan memberikan formulir dan bukti transfer pembayaran  premi,  

Untuk verifikasi kelayakan Data Peserta Sementara (DPS) pihak Jasindo mempercayakan kepada 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Adapaun di dalam Pedoman Bantuan Premi Asuransi 

Usaha Ternak Sapi 2017 menyebutkan kriteria calon peserta asuransi: 

1. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan; 

2. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan 

3. Peternak sapi skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut penelitian dalam hal sapi sehat, Dinas Pertanian dan Pangan hanya menggunakan tanda-

tanda klinis dalam artian tidak benar-benar di cek oleh dokter hewan/petugas kesehatan hewan karena 

dokter hewan hanya berjumlah 1 (satu) orang di 1 (satu) Kabupaten. Sebagaimana diungkapkan oleh Jarot 

selaku kasi usaha dan sapras peternakan  

“Untuk kesehatan hewan itu dari kita (Dinas), biasanya hanya dilakukan pengecekan dengan tanda-

tanda klinis seperti gigi kalau sudah berumur satu tahun dengan yang belum berumur satu tahun 

pasti kelihatan, mata, kulitnya seperti manusia dapat dikenali pucat atau tidak, dan badan sapi. 

Biasanya dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan karena sedikit banyak juga tau dan tidak 

dilakukan oleh medikfetering karena hanya berjumlah 1 orang sekabupaten” (Senin, 1 Juli 2019). 

 

Setelah disetujui polis maksimal akan jadi 1 minggu setelah kuitansi dan nota ditanda tangan oleh 

peternak dan Dinas, pihak Jasindo akan memberikan polis tersebut disertai dengan eartag (nomor tanda 

yang dipasang pada telinga sapi sebagai penanda sapi asuransi) ke Dinas kemudian Dinas akan memberikan 

ke ketua klompok ternak.  

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kabupaten Magelang sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Petani serta 

Peraturan Menteri Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan 

Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi perlu adanya 
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peningkatan jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 1 desa ditangan 1 PPL dan juga penambahan 

medikfetering atau dokter hewan. Selain itu pemahaman akan klausula harus dipahami oleh Dinas Pertanian 

dan Pangan dan pemahaman para peternak mengenai AUTS harus terus dilakukan. 

Keputusan Menteri Nomor: 18/K.pts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau menyebutkan bahwa: 

(4) Perusahaan Asuransi pelaksana menyampaikan rekapitulasi Polis yang telah diterbitkan 

kepada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan 

untuk dijadikan dasar penerbitan Daftar Peserta Definitif (DPD); 

(5) Kepala KPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan 

membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K berdasarkan rekapan SKPD 

yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik setiap 

bulan; 

(6) Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan 

membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K berdasarkan rekapitulasi 

Daftar Peserta Defintif (DPD) AUTS/K dari masing-masing Kabupaten/Kota dan 

disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan secara periodik 

setiap bulan; 

(7) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat Daftar Peserta Definitif 

(DPD) AUTS/K bedasarkan Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dari masing-masing 

Provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

disebutkan: 

(1) Rencana Perlindungan dan pemberdayaan Petani Nasional menjadi pedoman untuk menyusun 

perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi. 

(2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun 

perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota. 

(3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi 

pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 
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Dapat dipahami bahwa didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, Asuransi Usaha Ternak Sapi dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota sangat 

diperlukan adanya singkronisasi dipergunakan untuk pelaksanaan AUTS. Maka sangat dibutuhkan data 

Daftar Peserta Definitif (DPD) yang sesuai dari tingkat kabupaten/kota sampai ke pemerintah pusat dalam 

hal ini Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 

Jarot mengungkapkan dalam hal mengusulkan peserta asuransi usaha ternak sapi/kerbau sebagai 

Daftar Peserta Definitif (DPD) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan 

Provinsi secara periodik: 

“Daftar Peserta Definitif adalah semua daftar peserta yang sudah mengikuti Asuransi Usaha Ternak 

Sapi secara keseluruhan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan akan menyerahkan rekap 

sejumlah polis yang sudah keluar selama 4 bulan sekali ke Provinsi kemudian tingkat Provinsi yang 

membuat Daftar Peserta Definitif Dinas Kabupaten hanya memberikan rekap” (Senin, 1 Juli 2019). 

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kabupaten Magelang terkait penerbitan Daftar 

Peserta Definitif (DPD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan Petani serta Peraturan Menteri Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang 

Fasilitas Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi 

Usaha Ternak Sapi belum sesuai dengan yang diharapkan, dalam Keputusan Menteri Nomor: 

18/K.pts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau angka 

5, 6, 7 dan 8 diatas disebutkan bahwa Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dari masing-masing 

Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan secara 

peridiok setiap bulan. Sedangkan menurut penelitian Abdul Rozak mengungkapkan dalam hal 

mengusulkan peserta asuransi usaha ternak sapi/kerbau sebagai Daftar Peserta Definitif (DPD) kepada 

Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik selama 4 bulan 

sekali.  

Sesuai dengan Bab VII Pengawasan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 92 ayat (1) menyebutkan: 

“Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan 

pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan”. 

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi dalam hal pemahaman mengenai Daftar Peserta Definitif 

(DPD) harus terus ditingkatkan dan dilakukan pengawasan oleh pemerintah. 
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Keputusan Menteri Nomor: 18/K.pts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau menyebutkan bahwa: 

(8) Perusahaan Asuransi pelaksana, berdasarkan Polis yang telah diterbitkan oleh masing-

masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian; 

Sebelum membahas tentang penagihan perusahaan asuransi ke Direktur Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian, akan dibahas terlebih dahulu terkait prosedur penyelesaian klaim Asuransi Usaha Ternak 

Sapi dari peternak sapi peserta Asuransi ke Perusahaan Asuransi. Syarat pengajuan klaim meliputi: 

1. Risiko harus sesuai dengan apa yang dijamin didalam polis asuransi, karena risiko terlalu banyak. 

2. Jangka waktu pertanggungan asuransi selama 1 tahun apabila lebih dari 1 tahun maka tidak dapat 

diproses dan polis batal dengan sendirinya sesuai perjanjian. 

Jika terjadi risiko sapi mati karena penyakit, kecelakaan, beranak dan kecurian, peserta asuransi 

usaha ternak sapi dapat mengajukan klaim sesuai dengan prosedur penyelesaian klaim sebagai berikut: 

Bagan 4.6 

Prosedur Pembayaran Klaim 
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Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman 

Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi 

Prosedur Penyelesaian Klaim 

1. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung apabila ternak sapi yang 

diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, 

dan/atau kehilangan. Selanjutnya pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada 

Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Premi telah dibayar sesuai ketentuan. 

(2) Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan. 

(3) Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan. 

2. Pemberitahuan Potensi Klaim (claim notification)  

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan 

kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, 

email, facsimile, atau sms kepada call center perusahaan asuransi Penanggung. 

3. Pengendalian kerugian 

Pengendalian kerugian dimaksudkan agar pihak Penanggung segera melakukan pemeriksaan dan 

mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian, misalnya dengan memerintahkan untuk menjual 

atau memotong sapi tersebut. Untuk kepentingan asuransi, keputusan mitigasi kerugian dalam 

bentuk menjual atau memotong sapi dengan ini disepakati sebagai ’kematian sapi’. 

4. Hasil Perolehan/Penyelamatan (Salvage Value) 

Hasil perolehan/penyelamatan (Salvage Value) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang 

masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi sakit dalam bentuk sapi utuh maupun daging 

merupakan nilai salvage dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan 

diterima Tertanggung. 

5. Risiko Sendiri (Deductible) 

Jika sapi hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko 

sendiri (deductible) paling tinggi 30% dari Harga Pertanggungan. 

Klaim 
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1. Dalam hal terjadi kematian sapi, Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas 

teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan 

kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS-7 

dan form AUTS-8. 

2. Dalam hal terjadi kehilangan sapi, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang 

berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan 

setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS-7 dan form AUTS-

9. 

Persetujuan Klaim 

Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan 

Kematian dan/atau kehilangan, dan menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya. 

Pembayaran Klaim 

1. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 hari kerja 

terhitung mulai tanggal persetujuan klaim. 

2. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindah bukuan (transfer) ke rekening Tertanggung 

(Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi).  

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian klaim 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman 

Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Bab III Pelaksanaan, fakta dilapangan membuktikan bahwa 

Loss Adjuster (Penilai Kerugian) tidak memeriksa secara lansung ke peternak, melainkan langsung 

menyetujui klaim dari peternak. Jarot Kasi usaha dan sapras peternakan mengungkapkan: 

“Pihak Jasindo biasanya tidak melakukan pengecekkan saat terjadi klaim, kurang tau kenapa, 

Jasindo setelah menerima semua surat dan bukti yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim biasanya 

langsnung disetujui” (Senin, 1 Juli 2019).   

Keputusan Menteri Nomor: 18/K.pts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau menyebutkan bahwa: 
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(1) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi atas nama peternak sesuai 

kepada perusahaan asuransi pelaksana.  

Bagan 4.7 

Penyaluran Bantuan Premi 
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Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan 

Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi 

Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi 

pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak. Perusahaan Asuransi pelaksana, berdasarkan Polis yang 

telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian penagihan dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) pusat di Jakarta berdasarkan data-data dari Jasindo Kantor Pemasaran Kudus direkap di Jasindo 

Kantor Pemasaran Magelang kemudian menyerahkan ke Jasindo Pusat yang ada di Jakarta, dari Jasindo 

pusat mengajukan surat penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 

 Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara 

matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky dalam Usman mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Usman, 

2002: 70) 

 Pengertian pelaksanaan di atas bermula pada sebuah rencana, yang sudah dianggap siap, penerapan 

dan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dari ungkapan tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

 Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, 

baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur 

disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. Faktor-faktor yang dapat menunjang 

program pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi 

para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan 

konsistensi informasi yang disampaikan. 
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 Dapat dipahami bahwa keberhasilan program Asuransi Usaha Ternak Sapi ditentukan oleh 

bagaimana pihak Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Magelang sebagai implementator dalam 

memahami kejelasan program AUTS. Namun dalam kenyataan implementator belum membaca 

klausula Asuransi Usaha Ternak Sapi subsidi pemerintah dan belum mampu menjelaskan program 

AUTS kepada seluruh peternak sapi di Kabupaten Magelang. 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf 

dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang 

cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu jumlah staf di Dinas Pertanian dan Pangan sangat 

menghambat pelaksanaan AUTS terkait sosialisasi dan sebagai perantara dari peternak ke Jasindo, 

hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya fasilitas asuransi pertanian secara maksimal dapat 

dibuktikan dengan belum terpenuhinya jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang seharusnya 

1 PPL yaitu 1 Desa dan kurangnya Sumber Daya Manusia dari Pihak Jasindo sebagai penanggung 

mengakibatkan tidak dilaksanaknnya survai ke lapangan sesuai yang telah diatur didalam pedoman 

bantuan premi asuransi usaha ternak sapi. 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka 

yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. 

 Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi dibuktikan dengan 

salah satu sikap Petugas Penyuluh Lapangan cenderung malas menjelaskan mengenai semua 

tentang apa itu AUTS, PPL hanya mengambil intinya yaitu yang penting peternak tau apa yang 

dijamin dan harga pertanggungannya. 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam 

pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena 

penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. 

 Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi subsidi pemerintah  di Kabupaten Magelang 

dalam struktural birokrasi telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 

02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Implementasi/pelaksanaan Asuransi Pertanian di Kabupaten Magelang telah sesuai dengan Pasal 21 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, namun ada faktor  

yang  menghambat,  meliputi : 

a. Faktor Komunikasi, Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Asuransi Jasindo mengenai 

program Asuransi Pertanian kepada para  petani, terbukti dengan adanya petani yang tidak 

mengetahui asuransi pertanian maupun tidak mengetahui proses pengajuan klaim. 

b. Faktor Sumber daya manusia, Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh petani. 

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Subsidi Pemerintah di Kabupaten Magelang belum 

sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan. 

 Peternak dimana disebutkan bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit 1 orang penyuluh dalam 1 

desa, namu hasil penelitian menunjukan kurangnya sumber daya manusia atau Petugas Penyuluh Lapangan 

(PPL). Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia terkait program Asuransi 

Usaha Ternak Sapi kepada peternak, terbukti adanya peternak yang tidak tau mekanisme AUTS melainkan 

hanya mengetahui apa yang dijamin dan jumlah uang ganti rugi saja.  

5.2 Saran 

5.2.1  AUTP 

a. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)  seharusnya meningkatkan sosialisasi dan promosi program 

AUTP denga nmemperbanyak pendistribusian  marketing kit, promosi melalui radio, TV 

lokal/nasional, media cetak dan online. 
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b. Petugas Penyuluh Lapangan seharusnya meningkatkan komitmen dalam pendampingan petani dari 

proses pendaftaran peserta Asuransi Usaha Tani Padi hingga pengajuan klaim. 

5.2.2  AUTS 

a. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  

Seharusnya meningkatkan jumlah sumber daya manusia sehingga program Asuransi Usaha Ternak 

Sapi (AUTS) sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani. Pihak PT Asuransi Jasa Indonesia memberitahukan terkait klausula dari Asuransi Usaha Ternak 

Sapi (AUTS). PT Asuransi Jasa Indonesia kedepan diharapkan dapat aktif membantu Dinas Pertanian dan 

Pangan dalam hal sosialisasi. 

b. Masyarakat atau Peternak Sapi  

Seharusnya peternak sapi menjaga kebersihan ternaknya dan memperhatikan makanan sapi supaya 

kemungkinan sapi terkena resiko penyakit lebih sedikit dan peternak sapi seharusnya mempelajari 

mekanisme asuransi usaha ternak sapi agar tidak mengandalkan tenaga petugas penyuluh lapangan dari 

pihak dinas seluruhnya dalam hal persyaratan dan pengajuan klaim asuransi. 
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