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ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI USAHA TERNAK SAPI PADA
PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

Oleh
Imam Fatoni Prayoga

Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2016
mengimplementasikan program asuransi yang khusus diperuntukan pada bidang
usaha ternak sapi, program itu bernama Asuransi Usaha Ternak Sapi. Asuransi
Usaha Ternak Sapi merupakan sebuah skema asuransi kerugian yang
menanggung risiko atas kematian dan/atau hilangnya hewan ternak sapi dan
dikombinasikan dengan subsidi premi oleh Pemerintah terhadap peternak sapi
yang mengikutinya. Program ini sangat bermanfaat khususnya untuk peternak sapi
karena selain diberikan subsidi premi, peternak sapi juga tetap bisa melanjutkan
usahanya apabila mengalami kerugian akibat hilang dan/atau matinya hewan
ternak sapi yang dimiliki dengan ganti rugi yang didapatkan, tentunya terdapat
persyaratan dan prosedur untuk mengikuti program asuransi ini, maka dari itu
Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang syarat dan prosedur dalam
mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi serta tata cara mengajukan klaim
dan prosedur pembayaran klaim program Asuransi Usaha Ternak Sapi jika terjadi
evenemen.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif
dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data
yang digunakan adalah data primer, pengumpulan sumber data diambil dari PT
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Bandar Lampung, Dinas Perkebunan
dan Peternakan di Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, serta beberapa
kelompok ternak sapi yang mengikuti program ini di Kabupaten Tanggamus,
Lampung. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa syarat untuk mengikuti
program Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah Tertanggung (peternak sapi) yang
melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan, sapi betina dalam kondisi
sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif, peternak sapi skala
usaha kecil. Prosedurnya adalah Tertanggung mendaftar melalui UPT dinas
peternakan setempat, visitasi oleh Penaggung PT Asuransi Jasa Indonesia
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(Persero) dan dinas peternakan setempat, tahap pemasangan eartag pada telinga
sapi, Tertanggung mendapatkan Polis dari pihak Penanggung, pembayaran premi
sebesar Rp.40.000,- oleh Tertanggung. Tata cara mengajukan klaim adalah premi
telah dibayar (40.000,-) terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam
jangka waktu pertanggungan 1 tahun, Tertanggung segera memberitahukan
kepada Penanggung, menghubungi dokter hewan dan mengisi Form 8 dan Form 9
AUTS apabila terjadi kematian sapi, menghubungi kepolisian dan membuat
laporan kehilangan, serta melengkapi Form 10 AUTS apabila terjadi kehilangan
sapi. Prosedur pembayaran klaim dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja
terhitung mulai tanggal persetujuan klaim dari Penanggung.

Kata Kunci :  Asuransi, Usaha Ternak Sapi, PT Asuransi Jasa Indonesia
(Persero)
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MOTO

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan
jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 2)

If you can’t make it good, at least make it look good

(Bill Gates)

Good people don’t need laws to tell them to act responsibly, while bad people will
find a way around the laws

(Plato)
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya 

diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit
1
, 

berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang No 19 

Tahun 2013   tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan 

Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015   tentang Fasilitasi 

Asuransi Pertanian, maka diperlukan Asuransi Pertanian. 

Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi 

untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
2
 Lebih lanjut 

definisi petani ditentukan dalam Pasal 1 bagian 3 Peraturan Menteri Pertanian 

No.40/Permentan/SR.230/7/2015   tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, bahwa 

petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta 

keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.
3
 Berdasarkan ketentuan 

tersebut petani tidak hanya melakukan usaha di bidang tanaman pangan saja, 

melainkan juga melakukan usaha di bidang peternakan. 

                                                           
1
 Lihat Sub Bab Latar Belakang Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak 

Sapi 
2
 Lihat Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian 1Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Berita 

Negara Repblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063 
3 Lihat Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Berita 

Negara Repblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063 
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Tahun 2016, Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

mengimplementasikan asuransi pertanian yang khusus diperuntukan pada 

bidang usaha ternak sapi, program itu bernama Asuransi Usaha Ternak Sapi 

(AUTS), hal ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya 

melindungi peternak dari risiko kematian dan/ atau kehilangan sapi. Asuransi 

Usaha Ternak Sapi (AUTS) diharapkan dapat memberikan perlindungan 

kepada peternak sapi jika terjadi sapi mati akibat penyakit, beranak dan 

kecelakaan dan/ atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak 

lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan 

kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang 

baik. 

Hewan ternak yang hanya dapat diasuransikan dalam program Asuransi 

Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini adalah hewan ternak sapi, penyebabnya adalah 

bukan hanya karena kelangkaaan hewan ternak sapi yang menyebabkan 

kenaikan harga daging sapi, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik usaha 

sektor pertanian, khususnya subsektor budidaya dan pembibitan sapi yang 

berisiko tinggi karena bersifat rentan terhadap serangan penyakit dan 

kematian, yang kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada peternak 

sapi, meskipun terdapat  hewan ternak lainya, seperti kambing, ayam, kerbau, 

yang sebenarnya juga memiliki risiko penyakit dan kematian, tetapi khusus 

hewan ternak sapi harganya lebih tinggi dibandingkan hewan ternak lainya 

sehingga inilah yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat program 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).
4
 

                                                           
4
http://www.akademiasuransi.org/2013/11/asuransi-ternak-mengapa-harus-sapi.html?m=1 

Diakses pada 15 November 2017 Pukul 12.00 WIB 
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Bentuk kegiatan untuk meringankan peternak sapi dalam pembayaran 

premi, maka pada tahap awal pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak 

Sapi (AUTS) diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), yakni dengan dikeluarkanya 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

56/Kpts/SR.230/B/06/2016   tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha 

Ternak Sapi. Berkenaan dengan hal tersebut,diharapkan pelaksanaan kegiatan 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) berjalan dengan baik. 

Terhitung berdasakan laporan dari data dinas yang menangani program 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) sebagai pelaksana program, klaim kumulatif sejak program AUTS 

diluncurkan pada bulan Juni tahun 2016 sampai akhir tahun 2017 sejumlah 

1.138 ekor sapi  atau senilai Rp.9.103.537.000,- (sembilan miliar seratus tiga 

juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
5
. Hal ini menunjukan bahwa 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sangat memberikan dampak 

yang positif terhadap peternak sapi, dengan ganti rugi yang diberikan maka 

peternak sapi yang mengalami kerugian akibat mati dan/ atau hilangnya sapi 

yang dipelihara bisa melanjutkan usahanya. 

Tahun 2017, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian kembali mengalokasikan kegiatan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak 

Sapi (AUTS) dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak 

sapi pembibitan dan/ atau pembiakan melalui Keputusan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017   tentang Pedoman 

                                                           
5
 http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429 Diakses pada 30 November 2017 

Pukul 12.00 WIB 

http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429
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Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi, dengan adanya Asuransi Usaha 

Ternak Sapi (AUTS), maka peternak sapi yang mengalami kerugian akibat 

usaha budidaya ternak sapinya akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang 

dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.
6
 Setelah 

dikeluarkanya peraturan ini terhitung dari awal tahun 2017 sampai bulan Juli 

2017 program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah diikuti oleh 2.290 kelompok ternak 

sapi dengan jumlah sapi sebanyak 42.492 ekor  atau 35,41% dari target 

sebanyak 120.000 ekor
7
. Perusahaan yang hanya ditunjuk oleh Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia untuk menjalankan program Asuransi Usaha 

Ternak Sapi (AUTS) adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) atas dasar 

Pasal 28 Undang-Undang No.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
8
. 

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini tentunya sangat 

menguntungkan bagi para peternak sapi, karena dalam keikutsertaanya 

peternak sapi dalam hal pembayaran preminya akan dibantu pemerintah 

berupa subsidi premi, tinggal bagaimana pelaksanaanya, menarik untuk diteliti 

                                                           
6
 Lihat Sub Bab Latar Belakang Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak 

Sapi 
7
 http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429 diakses pada 30 November 2017 

Pukul 12.00 WIB 
8
 Lihat Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 
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mengingat sasaran dari Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini 

adalah peternak sapi (ikut dalam kelompok ternak sapi) yang pada umumnya 

kurang memahami   tentang asuransi, selain dari faktor peternak sapi itu 

sendiri, masih ada faktor lainya yaitu dari pihak penyelenggara Program 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) yang harus maksimal memberikan pengarahan  atau sosialisasi 

terhadap peternak sapi yang ikut dalam program ini agar nantinya apabila 

terjadi evenemen, peternak sapi tahu apa yang harus dilakukan segera, 

mengingat pengajuan klaim harus memenuhi syarat-syaratnya, satu saja syarat 

terabaikan maka akan mempersulit peternak sapi dalam hal pengajuan 

klaimnya.  

Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Kementerian Republik Indonesia 

beserta dinas-dinas terkait harus gencar melakukan sosialisasi secara 

maksimal kepada masyarakat   tentang adanya program Asuransi Usaha 

Ternak Sapi (AUTS) ini, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui 

adanya program ini. Sebuah skema Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 

dikombinasikan dengan subsidi premi yang diberikan oleh pemerintah kepada 

peternak sapi yang ikut dalam program asuransi ini, tentunya ada prosedur dan 

syarat-syarat tertentu untuk mengikuti program tersebut, sejauh manakah 

sebuah peraturan melindungi para peternak sapi dan sejauh manakah aturan 

tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap para peternak sapi yang 

akan mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini.  

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) menanggung risiko 

terhadap kematian dan/ atau kehilangan sapi, namun apakah hanya sapi yang 
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mati akibat tertentu saja  atau semua penyebab kematian sapi dapat diajukan 

permohonan klaimnya, lalu bagaimanakah jenis pertanggunganya, dasar 

hukum apakah yang digunakan untuk melaksanakan program ini. Melihat hal 

tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji   tentang Pelaksanaan 

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi pada PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) 

 

B. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis 

mengidentifikasikan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu: 

a. Apa saja syarat dan prosedur dalam mengikuti Program Asuransi Usaha 

Ternak Sapi (AUTS)? 

b. Bagaimana tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) jika terjadi evenemen? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup 

kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan 

ekonomi, khususnya hukum asuransi. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini 

adalah suatu hal yang menyangkut   tentang pelaksanaan program Asuransi 

Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang dibuat oleh Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia, mengingat terdapat pula skema asuransi usaha ternak sapi yang 

bukan merupakan program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini sesuai dengan pokok 

permasalahan yang dikemukakan di atas adalah: 

a. Mengetahui apa saja syarat dan prosedur untuk mengikuti Program 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). 

b. Mengetahui bagaimana tata cara mengajukan klaim dan prosedur 

pembayaran klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) jika terjadi 

evenemen. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) sumbangan 

pemikiran, yaitu: 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan pengembangan ilmu hukum  perdata ekonomi, khususnya 

ilmu hukum asuransi. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi penulis, kalangan mahasiswa fakultas hukum, akademisi, 

praktisi hukum dan bisnis, dan masyarakat pada umumnya, mengenai 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang dibuat oleh 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 

 

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Asuransi Secara Umum 

1. Pengertian Asuransi 

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. 

Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa 

Belanda, yaitu assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan). 

Memang asuransi di Indonesia bermula dari negeri Belanda. Di Inggris 

digunakan istilah insurance dan assurance yang mempunyai pengertian yang 

sama. Istilah insurance digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan istilah 

assurance digunakan untuk asuransi jiwa.
9
 Asuransi artinya transaksi 

pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. 

Dimana penanggung menjamin pihak tertanggung, bahwa ia akan 

mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan 

dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan 

terjadi  atau yang semula belum dapat ditentukan saat / kapan terjadinya. 

Sebagai kontra prestasinya si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah 

uang kepada si penanggung, yang besarnya sekian prosen dari nilai 

pertanggungan, yang biasa disebut premi.
10

 Pengertian asuransi menurut Pasal 

1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014   tentang Perasuransian, 

                                                           
9
 Radiks Purba, Memahami Asuransi Di Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Binaman 

Pressindo. 1995) hlm.40. 
10

 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat, 1999), hlm.69. 
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diuraikan sebagai berikut: 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. 

Kemudian pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang- 

Undang Hukum Dagang, yaitu: Asuransi  atau pertanggungan adalah 

perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, 

dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian rugi 

karena suatu kehilangan, kerusakan  atau tidak mendapat keuntungan yang 

diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang 

tidak pasti. Menurut pengertian otentik Pasal 246 KUHD, ada empat unsur 

yang terlibat dalam asuransi, yaitu:
11

 

1. Penanggung (insurer), yang memberikan proteksi. 

2. Tertanggung (insured), yang menerima proteksi. 

                                                           
11

 Radiks Purba, Memahami Asuransi Di Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Binaman 

Pressindo. 1995) hlm.41. 
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3. Peristiwa (accident) yang tidak diduga  atau diketahui     sebelumnya, 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. 

4. Kepentingan (interest) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami 

kerugian disebabkan oleh peritiwa itu. 

Pasal 246 KUHD di dalamnya terdapat beberapa sifat-sifat asuransi, yaitu:
12

 

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 mana diadakan pertanggungan itu terjadi. 

c. Perjanjian asuransi  atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. 

Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban 

tertanggung membayar premi. 

Ketentuan dalam KUHPerdata perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai 

salah satu yang termasuk kedalam perjanjian untung-untungan sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 1774 KUHPerdata:  

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, 

mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara 

pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Diantaranya adalah 

perjanjian pertangungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. 

                                                           
12

 Djoko Prakoso., Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.24 
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Menurut Subekti, perjanjian pertanggungan mengandung semua unsur 

“untung-rugi” yang digantungkan pada keadaan yang tidak tentu, pihak-pihak 

yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan 

tertanggung dapat memperoleh keuntungan  atau kerugian dari peristiwa yang 

belum tentu ini.
13

 Namun, menurut pihak yang tidak setuju, pernyataan bahwa 

perjanjian pertanggungan termasuk perjanjian untung-untungan di samping 

tidak tepat juga ber  tentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi 

dalam perjanjian itu sendiri. Alasannya adalah perjanjian untung-untungan 

mempunyai kecenderungan yang besar menuju pertaruhan  atau perjudian.
14

  

Tujuan dari perjanjian untung-untungan tersebut, selalu berkaitan dengan 

kepentingan keuangan yang berkaitan dengan terjadi  atau tidak terjadinya 

suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan peristiwa tersebut baru 

dimulai setelah perjanjian ini ditutup. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-

untungan ini adalah berdasarkan pada kemungkinan yang sangat bersifat 

spekulatif. Para pihak hampir tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu 

kemungkinan besar yaitu 50% (lima puluh persen)  atau tidak.  

Oleh karena itu pada perjanjian untung-untungan tujuan utama hanya 

kepentingan yang sangat spekulatif. Lain halnya dengan perjanjian asuransi  

atau perjanjian pertanggungan yang pada dasarnya telah mempunyai tujuan 

yang lebih pasti yaitu bertujuan mengalihkan risiko yang sudah ada dan 

berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada 

posisi yang sama sebelum kerugian terjadi.  

                                                           
13

 .R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.132. 
14

 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1995), hlm.79.  
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Sehubungan dengan itu, sebagai suatu perbandingan ada baiknya dicermati 

definisi asuransi dari para ahli, dimana asuransi dapat dipandang dari beberapa 

sudut. Definisi-definisi tersebut antara lain:
15

 

a. Definisi asuransi menurut Mehr dan Cammack:  

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan 

menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, 

sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat 

diramalkan. kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata 

oleh mereka yang tergabung. 

b. Definisi asuransi menurut Willet:  

Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi 

kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko 

dari banyak individu kepada seseorang  atau sekelompok orang. 

c. Definisi asuransi menurut Mark R. Green:  

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi 

risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah 

obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara 

menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. 

d. Definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins 

yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: 

1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang 

dilakukan oleh seorang penanggung. 

                                                           
15

 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat, 1999) hlm.71-72. 
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2) Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua  atau lebih orang  atau 

badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial. 

e. Definisi asuransi menurut Molengeraaff: 

Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, 

penanggung mengikatkan diri kepada yang lain, tertanggung untuk 

mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena 

terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta 

kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.  

 

2. Prinsip-Prinsip Asuransi 

Adapun prinsip-prinsip dari asuransi, yakni prinsip kepentingan yang dapat 

diasuransikan (insurable interest), indemnitas (indemnity), asas kejujuran 

sempurna  atau itikad baik (utmost good faith), subrogasi bagi penanggung 

(subrogation), proxima causa, dan kontribusi (contribution):
16

 

a. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest) 

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus 

mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa 

tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat 

dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan 

menderita kerugian akibat perstiwa itu. Akibat yang dari suatu peristiwa 

yang belum pasti terjadi pihak yang bersangkutan akan menderita 

kerugian. Mengenai prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, KUHD 

mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268. 

                                                           
  16

 Elsi Kartikasari et al., Hukum dalam Ekonomi, edisi kedua, (Jakarta: PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2008), hal 107-111.
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Pasal 250 KUHD: Apabila seseorang telah mengadakan suatu 

pertanggungan untuk diri sendiri,  atau apabila seseorang yang untuknya 

telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu 

tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, 

maka si penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi. 

Pasal 268 KUHD: Suatu pertanggungan dapat mengenai segala 

kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu 

bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.  

Setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang 

bersifat kebendaan  atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang 

memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 KUHD. Dan pada Pasal 250 

KUHD menyatakan bahwa kepentingan itu harus sudah ada ketika 

perjanjian ditutup. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung 

dapat terlepas dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi. Pada 

hakikatnya insurable interest adalah kepentingan (interest) yang dapat 

dipertanggungkan (insurable). Jadi, tertangung harus mempunyai 

kepentingan atas yang dipertanggungkan tersebut, kepentingan yang legal, 

patut, dan adil (legal and equitable interest).
17

 

b. Indemnitas (Indemnity) 

Berdasarkan perjanjian asuransi, penanggung memberikan suatu 

proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. 

Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan 

                                                           
17

 Soerjopratikno Hartono, Aneka Perjanjian Jual Beli, (Yogyakarta: Seksi Notariat 

Fakultas Hukum UGM, 1982), hlm.42. 
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utama untuk penggantian kerugian kepada pihak tertanggung oleh 

penanggung. Asuransi hanya dapat menempatkan kembali seorang 

tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan 

sebelum terjadi kerugiaan. 

Bila risiko atas benda pertangungan itu hanya dialihkan sebagian 

kepada penanggung ketika terjadi evenemen, penanggung hanya 

berkewajiban membayar ganti kerugian sebanding dengan kerugian yang 

diderita oleh tertanggung. Hal yang menjadi pedoman perhitungan adalah 

perbandingan antara jumlah risiko yang dipertanggungkan dengan nilai 

penuhnya dikalikan dengan jumlah kerugian yang diderita.
18

 

Dipergunakannya prinsip indemnitas di dalam asuransi didasarkan 

pada asas hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri selama 

melawan hukum  atau memperkaya diri tanpa hak (onrechtmatige 

verrijkinga). Prinsip indemnitas berkaitan dengan pengukuran besarnya 

nilai kerugian, contohnya dalam perjanjian asuransi kebakaran, 

pengukuran nilai kerugian yang sebenarnya adalah nilai ganti rugi dari 

barang yang rusak (akibat kebakaran) yang dikurangi dengan penyusutan. 

 

c. Asas Kejujuran Sempurna / Itikad Baik (Utmost Good Faith) 

Prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak 

penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi, artinya: 

1) Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala 

sesuatu   tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi yang 

                                                           
18

 A. Hasyami Ali, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.131. 
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bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan 

syarat kondisi pertanggungan. 

2) Sebaliknya tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas 

dan benar atas obyek  atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan; 

misalnya, tidak boleh menyembunyikan keterangan yang diketahui dan 

harus memberikan keterangan yang benar   tentang sebab musabab 

terjadinya kerugian. 

 

d. Subrogasi (Subrogation) 

Prinsip subrogasi berkaitan dengan adanya suatu peristiwa tak tentu 

yang terjadi yang menimbulkan suatu kerugian bagi tertanggung dimana 

kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan pihak ketiga. Merujuk 

Pasal 1365 KUHPerdata
19

 pihak ketiga yang bersalah tersebut harus 

mengganti kerugian, namun di sisi lain tertanggung memiliki polis dimana 

bila terjadi suatu kerugian maka akan ditanggung oleh penanggung. 

Berdasarkan prinsip subrogasi maka tertanggung harus memilih salah satu 

apakah menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga  atau meminta ganti rugi 

kepada penanggung. Penanggung tidak boleh menerima dari belah kedua 

belah pihak karena tertanggung akan memperoleh penggantian melampaui 

semestinya (berlawanan dari prinsip Indemnity). Jika tertanggung telah 

menerima ganti rugi dari pihak ketiga maka ia tidak akan mendapatkan 

ganti rugi dari asuransi kecuali penggantian dari pihak ketiga tidak penuh. 

Juga bila tertanggung telah menerima ganti rugi dari asuransi maka ia 

                                                           
19

 Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”. 
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tidak berhak mendapat ganti rugi dari pihak ketiga. Walapun tertanggung 

telah mendapat ganti rugi dari asuransi, pihak ketiga tidak lepas tanggung 

jawab begitu saja, karena hak tertanggung atas ganti rugi telah beralih ke 

tangan penanggung. Pengalihan ini dinamakan subrogasi. Dengan adanya 

subrogasi itu mencegah pihak yang bersalah menjadi bebas dari tanggung 

jawab. Subrogasi penanggung diatur dalam pasal 284 KUHD yang 

berbunyi: 

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang 

telah dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak 

yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan 

penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung 

jawab untuk setiap perbuatan yang merugikan hak si penanggung terhadap 

orang-orang ketiga itu. Subrogasi terjadi demi hukum (otomatis) dan 

penanggung tidak memerlukan surat kuasa dari tertanggung untuk 

bertindak atas namanya. 

e. Proxima Causa 

Proxima causa tercermin dalam Pasal 249 dan Pasal 276 KUHD. 

Dalam Pasal 249 KUHD menyebutkan bahwa untuk kerusakan  atau 

kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri,  atau yang 

langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggungkan 

sendiri, tak sekali-sekali si pertanggungan juga untuk itu, sedangkan Pasal 

276 KUHD menyebutkan bahwa tiada kerugian  atau kerusakan yang 

disebabkan oleh kesalahan si tertangung sendiri harus ditanggung oleh si 

penanggung, bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi  ataupun 
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menuntutnya apabila ia sudah mulai memikul suatu bahaya. Berdasarkan 

kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kerugian yang diderita 

oleh si tertanggung sendiri disebabkan karena  kebusukan, cacat, sifat  atau 

macam dari barangnya sendiri (obyek asuransi) maupun karena kesalahan, 

kesengajaan, kelalaian diri dari si tertanggung sendiri maka dalam hal ini 

penanggung dapat dibebaskan dari tanggungjawab untuk memberikan 

ganti rugi kepada tertanggung. 

f. Kontribusi (Contribution) 

Disimpulkan dalam Pasal 278 KUHD yang menyebutkan bilamana 

pada polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari 

yang berlainan dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya maka 

mereka bersama-sama menurut keseimbangan jumlah untuk mana mereka 

menandatangani hanya memikul harga sesungguhnya yang 

dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang 

sama, mengenai benda yang sama diadakan pertanggungan-pertanggungan 

yang berlainan. Asas kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal seperti: 

1) Apabila polis-polis yang diadakan untuk risiko  atau bahaya yang sama 

menimbulkan kerugian; 

2) Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang 

sama, dan terhadap benda yang sama pula; 

3) Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian. 

Apabila dalam polis memuat klausula non contribution maka 

pembayaran di bawah polis ini terbatas hanya untuk jumlah kerugian yang 

melebihi jumlah yang ditanggung oleh polis-polis sehingga asas kontribusi 
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tidak berlaku dan polis itu berubah menjadi excess policy. Dengan 

demikian, tertanggung pertama-tama menuntut kerugian kepada 

penanggung pertama, barulah kalau ada sisanya dia dapat menuntut 

kerugian kepada penanggung kedua. 

3. Tujuan Asuransi 

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya memaparkan beberapa tujuan 

asuransi, diantaranya adalah teori pengalihan resiko, pembayaran ganti 

kerugian, pembayaran santunan, dan kesejahteraan anggota.
20

 

a. Teori Pengalihan Resiko 

Menurut teori pengalihan resiko (risk transfer theory), Perusahaan 

asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk 

mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung 

mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko dengan imbalan 

pembayaran premi. tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan 

mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan  atau jiwanya. 

Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi 

(penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila 

sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang 

merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang 

telah diterimanya dari tertanggung. 

b. Pembayaran Ganti Kerugian 

Peristiwa yang tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah 

terhadap risiko yang ditanggung oleh Penanggung. Jika pada suatu ketika 
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sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko 

berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan 

akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. 

Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk 

memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh 

dideritanya. 

c. Pembayaran Santunan 

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian 

bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary 

insurance). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat 

wajib (compulsary insurance), artinya tertanggung terikat dengan 

penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. 

Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security insurance). 

Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya 

kecelakaan yang mengakibatkan kematian  atau cacat tubuh. Dengan 

membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak 

memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Jadi, tujuan mengadakan 

asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk 

melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah 

diberi santunan sejumlah uang. 

d. Kesejahteraan Anggota 

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan 

membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu 

berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan 
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berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang 

mengakibatkan kerugian  atau kematian bagi anggota (tertanggung), 

perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota 

(tertanggung) yang bersangkutan. Wirjono Prodjodikoro menyebut 

asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini 

merupakan asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering)  atau 

usaha asuransi bersama (mutual insurance) yang bertujuan mewujudkan 

kesejahteraan anggota. 

Secara umum tujuan asuransi usaha ternak sapi adalah untuk 

mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi mengalami kematian dan/ 

atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan 

asuransi.
21

 

4. Manfaat Asuransi 

a. Memberikan ketenangan yakni memiliki manfaat untuk memberikan 

proteksi dari risiko ketidakpastian; 

b. Sebagai investasi dan tabungan; 

c. Membantu meminimalkan kerugian; 

d. Membantu mengatur keuangan. 

5. Polis dan Premi Asuransi 

a. Polis Sebagai Perjanjian 

Perjanjian pada dasarnya pasti membutuhkan adanya suatu dokumen 

tertulis. Setiap dokumen pada umumnya mempunyai arti yang penting 

karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti penting dari suatu dokumen ini 
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juga tidak hanya berlaku bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian 

tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung  atau 

tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan, tidak terkecuali 

dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi menurut undang-undang 

harus dituangkan dalam sebuah akta yang disebut polis sebagai bukti 

adanya perjanjian asuransi, hal ini tersebut dalam Pasal 255 KUHD. 

Sedangkan mengenai syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada 

Pasal 265 KUHD, dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat 

umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis.
22

 

Selanjutnya Pasal 257 KUHD mengatur mengenai kapan perjanjian 

asuransi mulai dianggap ada yaitu saat terjadinya kata sepakat, bahkan 

sebelum polisnya ditandatangani. 

b. Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian Khusus 

Seperti yang telah kita ketahui dari beberapa definisi asuransi, asuransi 

merupakan suatu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. 

Asuransi tunduk kepada syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 

1320 KUHPerdata: Kesepakatan para pihak, Kecakapan untuk membuat 

perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. 

Sifat perjanjian khusus yang dimiliki oleh polis, maka selain tunduk 

kepada pasal 1320 KUHPerdata, pembentukan polis juga tunduk pada 

syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam 

KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam pasal 251 

KUHD. Didalam kewajiban pemberitahuan terdapat dua teori, yaitu: 
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a) Teori Objektivitas (Objectivity Theory) 

Menurut teori objektivitas, setiap asuransi harus mempunyai objek 

tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki 

obyek tersebut harus jelas dan pasti.
23

 Objek tertentu harus 

disampaikan secara jujur dan tidak boleh ada yang disembunyikan. 

Berdasarkan penyampaian yang jujur, penanggung nantinya akan 

mempertimbangkan apakah ia menerima pengalihan risiko tertanggung  

atau tidak. 

b) Pengaturan Pemberitahuan dalam KUHD 

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai 

keadaan obyek asuransi.
24

 Apabila tidak dilakukan, maka perjanjian 

asuransi tersebut batal demi hukum, sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 251 KUHD. Selain itu, di dalam Pasal 257 KUHD ditentukankan 

bahwa Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; 

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

dan si tertanggung mulai berlaku saat itu, bahkan sebelum polisnya 

ditandatangani.
25

 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan sifat perjanjian 

asuransi itu adalah konsensuil. Sah  atau tidaknya perjanjian asuransi, 

tidak tergantung pada adanya suatu syarat formalitas  atau akta, 

melainkan dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian asuransi harus 

dibuat dalam bentuk akta. Menurut pasal 258 KUHD, polis di dalam 
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asuransi merupakan satu-satunya bukti tertulis akan adanya perjanjian 

asuransi. 

c. Premi Asuransi
26

 

Pasal 246 KUHD terdapat rumusan:  

Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada  tertanggung 

dengan menerima premi.  

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah 

salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban 

utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. 

Hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari 

tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai 

imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan  atau 

setidak-tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu 

oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan. 

Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut: 

1) Dalam bentuk sejumlah uang; 

2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung; 

3) Sebagai imbalan pengalihan risiko; 

4) Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan 

6. Jenis-Jenis Pertanggungan 

Menurut undang-undang kita mengenal beberapa jenis pertanggungan, 

yaitu:
27
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a. Penggolongan Berdasarkan Pasal 247 KUHD. 

Dari ketentuan Pasal 247 KUHD kita mengenal beberapa jenis 

pertanggungan, antara lain yaitu: 

1) Pertanggungan terhadap bahaya kebakaran. 

2) Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang 

belum dipanen. 

3) Pertanggungan jiwa. 

4) Pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya 

perbudakan (jenis terakhir ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan 

masyarakat dewasa ini). 

5) Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di 

darat dan di perairan darat. 

Pertanggungan tersebut diatur dalam sub 1, 2, dan 3 dalam buku I, 

BAB IX dan X, KUHD, sedangkan pertanggungan dalam sub 4 dan 5 

diatur dalam buku II, bab IX dan X, KUHD. Jenis pertanggungan pada 

Pasal 247 itu tidak tertutup, pembentuk undang-undang masih membuka 

kesempatan bagi jenis-jenis pertanggungan baru, yang timbul berdasarkan 

perkembangan ekonomi. 

b. Pertanggungan Kerugian dan Pertanggungan Jumlah 

Penggolongan ini dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini 

disebabkan karena adanya ketidaksamaan persepsi dengan penggolongan 

yang ada dalam Pasal 247 KUHD. Jenis pertanggungan yang ada di dalam 

Pasal 247 KUHD ada yang termasuk pertanggungan kerugian yaitu ada 
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sub 1, 2, 4, dan 5, sedangkan yang disebut pada sub 3 termasuk 

pertanggungan jumlah.  

c. Pertanggungan dengan Premi dan Perkumpulan Saling Menjamin. 

Perbedaan antara pertanggungan dengan premi dan perkumpulan 

saling menjamin: 

1) Pertanggungan dengan premi adalah pertangungan yang prestasi 

tertanggungnya adalah berupa premi. Premi adalah sejumlah uang 

yang dibayarkan kepada pihak penanggung, yang harus dibayar oleh 

tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan, karena pihak 

penanggung bersedia mengambil risiko yang mungkin saja dapat 

diderita oleh pihak tertanggung. 

2) Perkumpulan saling menjamin adalah perkumpulan dari para penutup 

asuransi, yang menjalankan perusahaan pertanggungan untuk 

kepentingan para anggotanya, dengan kata lain pihak penanggung dan 

pihak tertanggung menjadi satu dalam perkumpulan yang sama. Tetapi 

bukan berarti bahwa pihak yang menutup perjanjian pertanggungan ini 

haruslah anggota dari perkumpulan itu, pihak yang bukan merupakan 

anggota mempunyai kesempatan untuk menutup perjanjian tersebut, 

tetapi hal itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan tujuan utama 

dari pertanggungan ini adalah untuk kepentingan para anggotanya. 

d. Asuransi Sosial/Pertanggungan Sosial 

Asuransi sosial  atau sering disebut juga asuransi wajib  diadakan dan 

diwajibkan oleh pemerintah terhadap golongan-golongan masyarakat 

tertentu, asuransi sosial bertujuan menyediakan jaminan sosial berupa 
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santuna kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian yang 

disebabkan oleh suatu musibah. Untuk menyediakan jaminan sosial 

diperlukan dana. Dana  itu dihimpun dari masyarakat yang ikut ambil 

bagian dalam sistem jaminan sosial itu berupa iuran wajib. Dana asuransi 

sosial diperoleh bukan dari premi peserta melainkan dari penghasilan 

pegawai/pekerja yang dipotong secara langsung, dengan demikian 

penggalangan dana asuransi sosial tidak menggunakan prinsip-prinsip 

asuransi dan tidak mengenal premi.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No.40 Tahun 2014  

tentang Perasuransian. Program asuransi wajib adalah program yang 

diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh  atau kelompok 

tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dan risiko 

tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk 

memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme 

subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi  atau Kontribusinya.
28

 

Adapun unsur-unsur dari asuransi sosial adalah:
29

 

a. Bertujuan untuk kepentingan umum 

b. Bersifat wajib 

c. Harus ada hukuman yang bersifat publik 

d. Dikelola oleh Perusahaan Negara 

                                                           
28

 Lihat Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 
29

 R. Ali Ridho, Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal dan 

Asuransi Haji, (Bandung: PT Alumni, 1992), hlm.374. 



28 
 

Pemungutan iuran dilakukan oleh badan  atau lembaga yang 

berwenang, mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.40 

Tahun 2014  tentang Perasuransian:  

Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
30

 

7. Pengaturan Asuransi  

a. Pengaturan dalam KUHD 

Perjanjian asuransi  atau pertanggungan, secara khusus diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini diklasifikasikan 

sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan 

khusus pula. Meskipun demikian, mengingat Pasal 1 KUHD, ketentuan-

ketentuan umum dalam perjanjian dalam KUHPerdata sebagai lex 

generalis tidak boleh dilanggar  atau ditiadakan sepanjang secara khusus 

belum diatur oleh KUHD.  

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan 

yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung 

secara bertimbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara 

tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi 

dalam KUHD meliputi 

substansi berikut ini:
31

 

1) Asas-asas asuransi; 
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2) Perjanjian asuransi; 

3) Unsur-unsur asuransi; 

4) Syarat-syarat (klausula) asuransi; 

5) Jenis-jenis asuransi. 

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
32

 

Berbeda dengan KUHPerdata dan KUHD, Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2014   tentang Perasuransian adalah termasuk kedalam hukum 

publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum ini 

sifatnya adalah memaksa, sehingga penyelenggaraan terhadap ketentuan 

hukum tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Jika KUHD 

mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014   tentang Perasuransian mengutamakan 

pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif serta pidana  

yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan 

administratif. 

B. TINJAUAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS) 

1. Pengertian Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 

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, 
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kecelakaan dan beranak, dan/ atau kehilangan sesuai ketentuan dan 

persyaratan Polis asuransi.
33

 

2. Tujuan dan Sasaran Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
34

 

a. Tujuan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah untuk mengalihkan 

risiko kerugian usaha akibat kematian dan/ atau kehilangan kepada pihak 

lain melalui skema pertanggungan asuransi. 

b. Sasaran Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah terlindunginya 

peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian daan/ atau kehilangan 

supaya peternak dapat melanjutkan usahanya. 

3. Manfaat Asuransi Usaha Ternak Saapi (AUTS) 

a. Ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usaha peternakan; 

b. Meningkatkan pendapatan peternak dari keberhasilan usaha peternakan 

secara berkesinambungan 

c. Memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika 

terjadi kematian sapi Karena penyakit, melahirkan, kecelakaan  atau hilang 

akibat pencurian, sehingga peternak dapat meneruskan usahanya; 

d. Pengalihan risiko dengan membayar premi yang relatif kecil peternak 

dapat memindahkan ketidak-pastian risiko kerugian yang nilainya besar. 

4. Jenis Pertanggungan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 

Jenis pertanggungan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini termasuk 

kedalam asuransi kerugian, hal tersebut berdasarkan evenemen dari Asuransi 
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Usaha Ternak Sapi (AUTS) itu sendiri, yakni kematian dan/ atau hilangnya 

sapi yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak sapi secara ekonomi. 

Kerugian kematian dan/ atau hilangnya sapi dapat dinilai dengan sejumlah 

uang, karena sapi merupakan objek asuransi yang memiliki nilai jual, apabila 

sapi tersebut mengalami kematian dan/ atau hilang pasti akan merugikan 

pemilik sapi tersebut (peternak sapi). 

5. Pengaturan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 

a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

40/Permentan/SR.230/7/2015
35

 

Peraturan ini menjelaskan dengan gamblang apa itu fasilitas asuransi 

pertanian, mulai dari definisi yang menjelaskan hubungan antara 

pertanian, peternakan, dan juga perkebunan, yang semuanya itu termasuk 

kedalam asuransi pertanian, misalnya saja pada ketentuan pasal 1, bagian 

3, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

40/Permentan/SR.230/7/2015   tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yakni 

dijelaskan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ 

atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan. Ketentuan pasal 

tersbut memberikan definisi bahwa peternakan juga termasuk kedalam 

usaha tani, sehingga asuransi usaha ternak sapi termasuk juga kedalam 

asuransi pertanian. 

b. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ SR. 

220/ B 01/ 2017
36
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Pemerintah membuat kebijakan yang sangat menguntungkan bagi para 

peternak sapi melalui peraturan ini, karena pemerintah melalui Ditjen 

Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

memberikan bantuan berupa subsidi premi bagi para peternak sapi yang 

ikut dalam program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Pembahasan 

mengenai subsidi premi program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 

dijelaskan dalam bab tersendiri. 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ 

SR. 220/ B 01/ 2017   tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha 

Ternak Sapi, terdiri dari 6 (enam) bab, yakni pendahuluan, kriteria, 

pelaksanaan, penyaluran bantuan premi, monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan, serta penutup. 

6. Profil PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
37

 

a. Riwayat 

Pembentukan 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 Nederlander, sebuah perusahaan 

Asuransi Umum milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan 

Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta. 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17 

Agustus 1945 oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, 

sekaligus meng-amanatkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan dan 

                                                                                                                                                               
36
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kepemilikan Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Termasuk, 

melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah 

nama ke-duanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di 

bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional 

Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam 

valuta asing. 

Kedua perusahaan hasil tindak lanjut nasionalisasi ini bertujuan untuk 

memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan 

memperkokoh keamanan serta perekonomian negara. Adapun kebijakan 

nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan payung hokum Undang-

Undang Nomor 86 tahun 1958   tentang Nasionalisasi Perusahaan-

Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Keputusan Menteri Keuangan No.764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 

Desember 1972, melalui peraturan tersebut Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan 

PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan 

penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris 

Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973. 

BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di Indonesia, seluruh 

saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah membuktikan bahwa 
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PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  atau yang dikenal dengan Asuransi 

Jasindo, memang memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan 

matang di bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman 

ini memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan 

pertumbuhan kinerja Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil 

dalam meraih kepercayaan publik baik yang ada di dalam maupun di luar 

negeri. 

Pasca implementasi kebijakan nasionalisasi dan pribumi maka 

kemudian muncul sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran 

dari kedua perusahaan nasional tersebut dalam menghadapi tantangan 

sekaligus mengisi era kemerdekaan Republik Indonesia. 

Perihal penyelesaikan klaim-klaim besar, komitmen atas ketepatan dan 

kecepatan Asuransi Jasindo tak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan 

dengan penyelesaian klaim-klaim besar bahkan hingga bernilai triliunan 

rupiah. Sebut saja misalnya, klaim Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 

sebesar US$ 75 juta, BDC Failure Satelit Palapa C2 senilai US$ 31,2 juta, 

Battery Charging Failure Satelit Palapa C2 sebesar US$ 36,5 juta, dan 

Loss of DB Satelit Garuda milik Aces International hingga senilai US$ 

101,5 juta. 

Pengalaman dan kemampuan Asuransi Jasindo yang mengundang 

decak kagum ini, telah pula diakui oleh badan pemeringkat internasional 

yaitu Standard and Poor's untuk kategori “Claim Paying Ability ” pada 

tahun 1997 dengan peringkat BBB. Selanjutnya, di tahun 2009, Asuransi 

Jasindo kembali mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya perusahaan 
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Asuransi Umum nasional yang memperoleh rating dari badan pemeringkat 

internasional AM Best yang berbasis di Hongkong dan Amerika Serikat, 

untuk kategori “ Financial Strength Ability” (Stable Outlook ) dengan 

peringkat B++ dan Issuer Credit Ability (Stable Outlook) dengan 

peringkat BBB. 

b. Komisaris dan Direksi 

1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. 

Komisaris (Plt. Komisaris Utama) 

Commissioner (as President Commissioner) 

2. Ir. Chairiah, MBA 

Komisaris/Commissioner 

3. Alexander Lay 

Komisaris/Commissioner 

4. Didit Mehta Pariadi 

Komisaris Independen/Independent Commissioner 

5. Dra. Solihah, Ak, MM, AAAIK, CMA, CA 

Direktur Utama/President Director 

Merangkap sebagai Plt. Direktur Keuangan 

6. Syarifudin, S.Sos, M.Si, AAIK 

Direktur Teknik dan Luar Negeri 

7. Drs. Sahata L. Tobing, MM, AAAIK 

Direktur Operasi Ritel 

8. Untung H. Santosa, SE, MM, AAAIK 

Direktur Pemasaran Korporasi 
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C. KERANGKA PIKIR 

Berdasarkan kerangka konsep dan teori yang telah dikaji di atas, maka 

yang menjadi kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Tahun 2016 tepatnya pada bulan Juni, diluncurkanlah sebuah program 

asuransi yang terdengar asing di masyarakat, program itu bernama Asuransi 

Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 56/Kpts/SR.230/B 

/06/2016   tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi 

(AUTS), mengapa dianggap asing dikalangan masyarakat, karena objek dari 

 
Dasar Hukum:  

1.UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pasal 37-39) 

2.PermentanNo.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian 

3.Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017 Tentang Pedoman 

Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
   
   
          SYARAT DAN PROSEDUR MENGIKUTI PROGRAM AUTS                  PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM AUTS 
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     Kecelakaan 

3. Sapi Mati Karena Beranak 

4. Sapi Hilang Karena   

     Kecurian 
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Jasa Indonesia 
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Peternak Sapi 
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Dinas 
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Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini adalah sapi dengan risiko yang 

ditanggung adalah kematian dan/ atau hilangnya sapi. 

Umumnya objek dari jenis asuransi yang sudah ada terdengar umum 

dikalangan masyarakat, seperti asuransi jiwa dengan objek pertanggunganya 

adalah nyawa seseorang, kemudian ada asuransi kerugian yang objek 

pertanggunya  rumah, mobil, dan lainya, selain dari objeknya terdapat pula skema 

subsidi premi yang diberikan oleh pemerintah kepada peternak sapi yang 

mengikuti proram Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dalam menjalankan 

program ini pemerintah hanya menunjuk satu perusahaan asuransi Badan Usaha 

Milik Negara yakni PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atas dasar Pasal 28 

Undang-Undang No.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.  

Plaksanakan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini terdapat pihak 

penggagas dan pelaksana, untuk penggagas yakni Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia sampai kepada dinas kabupaten yang juga membidangi 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sebagai tempat registrasi, validasi, dan 

memberikan rekomendasi kepada peternak sapi yang layak untuk mengikuti 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang berada di wilayah kabupaten 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pihak pelaksana (perusahaan 

asuransi) yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan program Asuransi 

Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 
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selain dari pihak-pihak di atas masih terdapat Peternak sapi (ikut dalam kelompok 

ternak sapi) sebagai pihak peserta program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). 

Berdasakan laporan dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaksana 

program, klaim kumulatif sejak program AUTS diluncurkan bulan Juni tahun 

2016 sampai akhir tahun 2017 sejumlah 1.138 ekor sapi  atau senilai 

Rp.9.103.537.000,-  

Januari tahun 2017 terbitlah Keputusan Menteri Pertanian nomor 

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

Usaha Ternak Sapi (AUTS) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, dimana 

peraturan ini secara substansi sama dengan peraturan sebelumnya, yang 

membedakan hanya tahun terbitnya 

Skema asuransi ternak sapi dikombinasikan dengan subsidi premi, sejauh 

manakah sebuah peraturan melindugi peternak sapi, dan sejauh manakah 

peraturan tersebut depat dengan mudah diterapkan terhadap peternak sapi 

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik mengkaji   tentang pelaksanaan 

program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dalam kasus kematian dan/ atau 

hilangnya sapi pada PT Asuransi Jasa Indonesisa (Persero). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Penyelesaian suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai 

dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan metode yang telah ditentukan 

lebih dulu diharapkan hasil yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, sedangkan untuk melaksanakan penelitian ilmiah banyak memerlukan data 

yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu harus diperoleh dari sumber-sumber 

yang benar sehingga dapat diperoleh data-data yang dapat membantu dalam 

memecahkan permasalahan. 

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan  atau menguji 

kebenaran suatu pengetahuan, menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu 

untuk memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah  atau menjadi 

diragukan kebenarannya. 

Metodologi berasal dan kata " metoda " dan 'logi. " Metoda berasal dari 

bahasa greeka, Metha yaitu melalui  atau melewati, Hodos yaitu jalan  atau cara. 

Metoda berarti jalan  atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. 

Logo berarti ilmu, berasal dari kata logos. Dengan demikian metodologi berati 

suatu ilmu yang membicarakan tujuan tertentu.
38

 Penulis memakai metode 

penelitian yang telah ada, kemudian penulis sesuaikan dengan obyek penelitian, 

sehingga hasil yang diperoleh adalah benar-benar menggambarkan fakta yang 
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UGM, 1964) , hlm.14. 
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terjadi di lapangan. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah sebagai 

berikut : 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pendekatan 

normatif empiris yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis subtansi 

hukum (approach of legal content analysis) dilakukan dengan cara menelaah 

teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundangundangan yang ada dan 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, 

yakni memberikan gambaran   tentang obyek  atau peristiwa  atau kenyataan 

yang ada mengenai permasalahan yang diteliti.
39

 yaitu masalah pelaksanaan 

program asuransi usaha ternak sapi pada PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero).  

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai ha-hal 

yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan asuransi 

usaha ternak sapi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).  

Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer.
40

 Menurut 

pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta- fakta yang diperoleh 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.21. 
40
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Ghalia Indonesia), hal . 10. 
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dari hasil penelitian dan observasi
41

 Penelitian yang dilakukan didasarkan 

pada metode ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan empiris. 

Penelitian ini juga berdasarkan teori teori hukum yang ada, ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana 

dan ahli. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan-kegiatan pengumpulan 

data primer dan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi 

penelitian, Penullis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari PT 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Dinas Perkebunan dan Peternakan di 

Kabupaten Tanggamus dan di Provinsi Lampung melalui responden 

responden yang ada di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), maupun 

responden yang ada pada Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten 

Tanggamus dan di Provinsi Lampung, serta beberapa peternak sapi (kelompok 

ternak) yang mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di 

Kecamatan Air Naningan, dan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Sedangkan 

yang menjadi responden adalah: 

1. Bapak Salam sebagai Kepala Bidang Usaha Asuransi Usaha Ternak Sapi 

pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung. 
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 Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, ((Jakarta: PPM, 

2004), hlm.6. 
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2. Bapak Bambang sebagai Kepala Bidang Usaha Asuransi Usaha Ternak 

Sapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus 

3. Titus Laksa Gumilang sebagai Marketing pada PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) cabang Bandar lampung; 

4. Kelompok ternak sapi Perintis di desa Sidorejo, kelompok ternak sapi Kita 

Maju di desa Sidomulyo, kelompok ternak sapi Sekar Maju di desa 

Sidomulyo, kelompok ternak sapi Sumber Rezeki di desa Dadapan yang 

semuanya berada di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, serta 

kelompok ternak sapi Neang Mukti di desa Air kubang, Kecamatan Air 

Naningan, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan 

cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap 

masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 

1) Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia Indonesia 

(Persero)
42

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
43

 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
44
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 Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia Indonesia (Persero 
43

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
44

 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
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4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014   tentang Usaha 

Perasuransian;
45

 

5) Undang-Undang No.19 tahun 2013   tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani;
46

 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992   tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
47

 

7) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia  

No.40/Permentan/SR.230/7/2015   tentang Fasilitas Asuransi 

Pertanian;
48

 

8) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ 

SR. 220/ B 01/ 2017   tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi 

Usaha Ternak Sapi;
49

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang 

mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu 

buku-buku mengenai asuransi, perkembangan asuransi pertanian, serta 

sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer maupun hukum sekunder,  atau disebut juga bahan 

penunjang dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan yang 

diperoleh dari kamus, ensiklopedia, surat kabar  atau internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penyusunan ini, maka 

pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara: 

1. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data yang bersumber 

dari literature-literatur, buku-buku  atau website internet yang ada 

hubungannya dengan asuransi. Melalui sumber data dari buku, literature 

dan website internet yang mengenai teori   tentang asuransi kiranya dapat 

sebagai bahan perbandingan. 

2. Studi Lapangan 

a. Observasi 

Mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian 

yaitu pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dan juga pada Dinas 

Perkebunan dan Peternakan di Provinsi Lampung dan Kabupaten 

Tanggamus, serta beberapa kelompok ternak di Kecamatan Sumberejo, 

Tanggamus 

b. Interview  atau Wawancara. 

Sebagai sumber data yang didapat yaitu hasil wawancara dengan 

pegawai marketing PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  cabang 
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Bandar Lampung dan peternak yang mengikuti program Asuransi 

Usaha Ternak Sapi (AUTS), Kepala seksi yang membidangi Asuransi 

Usaha Ternak Sapi (AUTS) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan di 

Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus, dengan wawancara ini 

diharapkan memperoleh data yang lebih mendalam. 

F. Lokasi Penelitian 

a. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung, 

yang beralamatkan di Jl. Raden Intan No.55, Enggal, Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung  

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, yang beralamatkan 

di Jl. Basuki Rahmat No.08, Talang, Teluk Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung 

c. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, yang 

beralamatkan di Jl. Jend. Surapto, Kp.Baru, Kota Agung Timur, 

Tanggamus, Provinsi Lampung. 

d. kelompok ternak sapi Perintis di desa Sidorejo, kelompok ternak sapi Kita 

Maju di desa Sidomulyo, kelompok ternak sapi Sekar Maju di desa 

Sidomulyo, kelompok ternak sapi Sumber Rezeki di desa Dadapan yang 

semuanya berada di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung, serta kelompok ternak sapi Neang Mukti di desa Air 

kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus Provinsi 

Lampung. 
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G. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini: 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, 

wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa 

kesalahan. 

2. Penandaan Data (coding) 

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran  

ataupun pengunaan tanda  atau simbol  atau kata tertentu yang 

menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan 

sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, 

memudahkan rekonstruksi serta analisis data. 

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing) 

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase 

bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang 

sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan 

masalah bila data itu kualitatif. 

4. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan  atau menginterpretasikan data 

dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan 

penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk 

kemudian ditarik kesimpulan. 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka keseimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Syarat dan prosedur dalam mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi 

(AUTS) 

Persyaratan: 

a. Tertanggung (peternak sapi) yang melakukan usaha pembibitan dan/ atau 

pembiakan,  

b. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan 

masih produktif,  

c. peternak sapi skala usaha kecil.  

Prosedur: 

a. Tertanggung mendaftar melalui UPT dinas peternakan setempat,  

b. Visitasi oleh Penaggung PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan dinas 

peternakan setempat,  

c. Tahap pemasangan eartag pada telinga sapi,  

d. Tertanggung mendapatkan Polis dari pihak Penanggung,  

e. Pembayaran premi sebesar Rp.40.000,- oleh Tertanggung.  
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2. Tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim program 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) jika terjadi evenemen 

Tata cara mengajukan klaim: 

a. Premi telah dibayar (Rp 40.000,-)  

b. Terjadi kematian ternak sapi dan/ atau kehilangan dalam jangka waktu 

pertanggungan 1 tahun,  

c. Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung,  

d. Menghubungi dokter hewan dan mengisi Form 8 dan Form 9 AUTS 

apabila terjadi kematian sapi, menghubungi kepolisian dan membuat 

laporan kehilangan, serta melengkapi Form 10 AUTS apabila terjadi 

kehilangan sapi. 

Pembayaran Klaim: 

Prosedur pembayaran klaim dilaksanakan dalam waktu 14  hari kerja 

terhitung mulai tanggal persetujuan klaim dari Penanggung. 
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