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MOTTO 

"Orang yang hatinya berubah karena uang, 

bukanlah orang yang berilmu." 

( Imam AI Ghazzali ) 

" Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanat, dan tidak 

ada agama bagi orang yang tidak memenubi janjinya. Maka tunaikanlah 

amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlab berkhianat 

kepada orang yang berkhianat kepadamu." 

( Terjemahan hadist Rasulullah Saw) 
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RINGKASAN 

Asuransi dizaman sekarang bukan lagi menjadi hal yang asing bagi 
masyarakat, terlebih lagi dengan maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan 
asuransi yang berlomba-lomba menawarkan keunggulan produknya. 

Namun dalam setiap perkembangannya selalu menemui permasalahan 
yaitu adanya itikad tidak jujur dari tertanggung dengan menggunakan data, surat 
atau alat bukti palsu, memperbesar jumlah kerugian yang diderita serta melakukan 
atau menyuruh melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kerusakan atau 
kerugian yang dijamin dalam polis sehingga mengakibatkan perusahaan asuransi 
mengalami kerugian, akan tetapi tertanggung harus menanggung risiko akan 
kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi . 

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip 
dan unsur dalam subrogasi, kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam 
pembayaran klaim, serta akibat hukum dan cara penyelesaiannya apabila terjadi 
penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Cabang Jember. 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode 
yuridis empiris yaitu pendekatan masalah yang didapat langsung dari pcnelit1an di 
lapangan, dan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa 
dengan menggunakan cara pengumpulan data primer dan data sekunder secara 
jelas dan terang, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif. 

Dalam prakteknya hak subrogasi daari penanggung sering mengalami 
kesulitan karena alamat dan identitas tertanggung tidak jelas, tertanggung berasal 
dari golongan ekonomi lemah sehingga sulit untuk membayar ganti rugi 
sebagaimana yang dituntut oleh penanggung. Pembayaran klaim dalam 
prakteknya di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember tidak pernah 
terjadi adanya penyimpangan karena adanya survey secara rinci dan seksama 
terhadap laporan atau keterangan tertanggung, data, surat atau alat bukti yan 
digunakan oleh tertanggung dan memastikan bahwa kecelakaan atau musibah 
tersebut benar-benar bukan karena kesalahan tertanggung, serta tidak kalah 
penting adanya itikad baik dan jujur dari tertanggung untuk tidak memanipulasi 
data , surat atau alat bukti yang ada. 

Dengan adanya Skripsi ini penulis menyarankan kepada tertanggung agar 
benar-benar melihat risiko apa saja yang kemungkinan bisa mengancam 
kepentingannya dan bisa memperjanjikan risiko-risiko tersebut untuk dijamin 
dalam polis atau ldausula pada polis, tertanggung memahami syarat-syarat polis 
sehingga apabila terjadi evenemen kemungkinan untuk kehilangan hak menuntut 
ganti rugi bisa dihindari, tertanggung jangan melakukan tindakan yang melawan 
ketentuan dalam polis atau klausula pada polis yang mengakibatkan tertanggung 
kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggungnya. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Asuransi di zaman sekarang ini bukan lagi menjadi hal asmg bagi 

masyarakat, ditambah Jagi maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan asuransi 

yang menawarkan keunggulan produknya. Perusahaan asuransi harus dapat 

memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul setiap saat yang 

mengancam jiwa, harta benda, keuntungan yang diharapkan maupun kepentingan

kepentingan lainnya. 

Risiko yang timbul bisa diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tak tentu 

yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan suatu 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin 

akan diderita seseorang. Peristiwa yang tak tentu itu disebut evenemen. Evenemen 

itu sudah pasti terjadi , namun saat terjadinya tidak dapat diketahui atau tidak dapat 

dipastikan. Seandainya peristiwa yang tak tentu atau evenemen itu terjadi, sudah 

pasti akan menimbulkan kerugian dan sebagai akibatnya manusia harus memikul 

risiko yang timbul tersebut. 

Oleh sebab itu, Abdulkadir Muhammad ( 1994: 94) mengatakan: 

Jika dirumuskan evenemen adalah peristiwa yang mcnurut pcngalaman 
manusia normal tidak dapat ditentukan terjadinya, atau walaupun sudah 
pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan, dan juga tidak 
diharapkan akan terjadi . Seandainya evenemen itu terjadi juga, itu sudah di 
luar kekuasaan manusia, terhadap evenemen inilah pertanggungan 
diadakan. 

Manusia untuk mengatasi risiko di dalam kenyataannya menurut Emmy 

Pangaribuan Simanjuntak (1990: 12) ada beberapa usaha antara lain: 

I . menghindari risiko ( avoidance of risk ), yaitu suatu cara untuk 

rnenghadapi suatu masalah yang penuh dengan risiko dengan cara 

menjauhi atau menghindarinya sehingga orang demikian diperkirakan 

tidak akan berani rnelakukan atau mengadakan aktifitas dengan semua hal 

yang mengandung risiko. 
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