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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Asuransi 

Konsep awal asuransi adalah orang yang beruntung (fortunate) membantu 

orang yang tidak beruntung (unfortunate), inti dari konsep asuransi adalah 

tanggungan atau pertanggungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

dalam Farodis (2014:12):  

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Di dalam perjanjian tersebut, 

pihak pertama memiliki keharusan untuk membayar iuran (premi), sementara 

pihak kedua berkeharusan untuk memberikan jaminan perlindungan 

sepenuhnya kepada pihak yang membayar iuran tersebut apabila sewaktu-

waktu terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang yang dimiliki 

oleh pihak pertama, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau disepakati 

Menurut Butir 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 

1992 mengenai Usaha Perasuransian: 

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan 

menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 

tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

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

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seorang yang dipertanggungkan 

2.1.1 Tujuan Asuransi 

Menurut Untung (2015:98), tujuan asuransi adalah: 

1. Pengalihan risiko 

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang 

mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi 
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kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih 

kepada penanggung  

2. Pembayaran ganti kerugian 

Bila suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan 

kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka pihak tertanggung akan 

dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah 

asuransinya 

2.1.2 Unsur-unsur dalam asuransi 

Menurut Danarti (2011:13) berdasarkan definisi mengenai asuransi, seperti 

yang termuat dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung 

dalam asuransi, yaitu: 

1. Pihak tertanggung (isured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada 

pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur angsur 

2. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau 

santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur 

apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu 

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

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

peristiwa yang tak tertentu 
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2.1.3 Prinsip dasar asuransi 

Menurut Untung (2015:99), ada enam prinsip dasar asuransi yang 

melandasi hukum asuransi yang perlu diketahui oleh para pengguna asuransi 

ataupun perusahaan penyedia asuransi, yaitu: 

1. Insurable interest, hak pertanggungan yang muncul dari hubungan keuangan, 

dan diakui oleh hukum 

2. Utmost good faith, memaksudkan segala sesuatu yang dipertanggungkan 

yang harus diungkapkan secara detail dan lengkap. Oleh karena itu, kedua 

belah pihak harus jujur mengenai objek yang dipertanggungkan 

3. Proximate cause, kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, 

tentu tanpa adanya intervensi yang menyebabkan kerugian tersebut 

4. Idemnity, tanggung jawab penanggung untuk mengembalikan posisi finansial 

si tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi kerugian 

5. Suborgation, hak tuntut yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung 

atau biasa disebut dengan klaim 

6. Contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk 

kerja sama 

2.1.4 Persamaan asuransi 

Menurut Darmawi (2006:15), persamaan asuransi menyatakan bahwa total 

penerimaan harus sama dengan total pengeluaran. 
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Sumber: Darmawi 

Gambar 2.1 

PERSAMAAN ASURANSI 

2.1.5 Jenis asuransi 

Menurut Pasal 247 KUH Dagang, dapat dilakukan penggolongan besar 

asuransi sebagai berikut: 

1. Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran 

dan asuransi pertanian 

2. Asuransi jiwa 

3. Asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai 

Menurut Ganie (2013: 88-90), asuransi dapat digolongkan berdasarkan 

kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dalam penutupan asuransi, 

yaitu sebagai berikut 

1. Asuransi sukarela (voluntary insurance) 

Suatu perjanjian asuransi yang terjadinya berdasarkan kehendak bebas dari 

para pihak yang mengadakannya. 

Penerimaan    =    Pengeluaran 

Premi 

Bunga deposito dan obligasi 

Dividen 

Pembayaran klaim 

Biaya-biaya operasional 

Profit 

Cadangan teknis 
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2. Asuransi wajib (compulsory insurance) 

Perjanjian asuransi yang terbentuk karena dharuskan oleh suatu peraturan 

perundang-undangan 

Apabila didasarkan pada tujuan diadakan perjanjian asuransi, ssuransi 

dapat pula dibagi menjadi: 

1. Asuransi komersial 

Asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai bisnis yang tujuan 

utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan 

2. Asuransi sosial 

Asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, 

tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau 

sekelompok masyarakat 

Dari objek yang diasuransikan, asuransi dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Asuransi harta 

Asuransi yang menutup risiko atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan 

kepentingan lain yang umumnya dapat dinilai dengan uang 

2. Asuransi tanggung jawab hukum 

Asuransi yang menjamin  risiko yang berasal dari tuntutan yang timbul 

karena kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak 

lain 
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3. Asuransi jiwa 

Asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik untuk jaminan 

kelangsungan pendapatan maupun untuk tujuan investasi, baik bagi diri 

tertanggung maupun bagi pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat 

Asuransi dapat pula dibagi berdasarkan masa berlaku perjanjian, yakni 

sebagai berikut: 

1. Asuransi waktu 

Asuransi yang masa berlakunya ditentukan berdasarkan suatu jangka waktu 

tertentu 

2. Asuransi perjalanan 

Asuransi yang menanggung risiko sejak dimulainya sampai berakhirnya suatu 

perjalanan 

2.1.6 Risiko 

Salah satu tujuan asuransi adalah pengalihan risiko, menurut Salim 

(2012:4) risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan 

kerugian (loss). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam 

asuransi. Ketidaktentuan dapat dibagi atas: 

1. Ketidaktentuan ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadian yang timbul 

sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen 

2. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature), misalnya 

kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain 

3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty), 

umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan 
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Diantara ketiga jenis ketidaktentuan diatas, yang bisa dipertanggungkan 

ialah ketidaktentuan alam dan manusia. Sedangkan yang pertama tidak bisa 

diasuransikan karena bersifat spekulatif (unsur ekonomis) dan sulit diukur 

keparahannya (severity). 

Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Speculative risks, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang bisa 

mendatangkan rugi atau laba. Misalnya seorang pedagang bisa untung atau 

rugi 

2. Pure risks, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan 

asuransi beroperasi dalam bidang pure risks (kematian, kapal tenggelam, 

kebakaran, dan sebagainya) 

2.2 Asuransi Kerugian 

Menurut Purwosutjipto dalam Prihantoro (2000:18), yang dimaksud 

pertanggungan kerugian adalah: 

Suatu perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung, dimana 

tertanggung mengikatkan diri untuk membayar uang premi, sedangkan pihak 

penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

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

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu. 

Berdasarkan pengertian asuransi kerugian tersebut di atas, maka dapat 

diketahui unsur-unsur yang ada dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut: 

1. Pihak yang terlibat terdiri dari dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung 

2. Pertanggungan kerugian yang dipertanggungkan adalah “barang” yang 

mungkin dapat diserang bahaya dan yang merugikan tertanggung 
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3. Dalam pertanggungan kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti 

kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung 

4. Kepentingan pada pertanggungan kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban 

yang bernilai uang, dapat diancam bahaya, dan tidak dilarang oleh Undang-

Undang 

5. Evenem pada pertanggungan kerugian berwujud terjadinya peristiwa tak tentu 

yang menimbulkan kerugian pada tertanggung 

6. Mengandung asas idemnitas (asas ganti kerugian), yaitu hanya kerugian yang 

benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti 

2.2.1 Prinsip asuransi kerugian 

Menurut Prihantoro (2000:19), dalam asuransi kerugian, terdapat empat 

prinsip utama, yaitu prinsip kepentingan, prinsip jaminan, prinsip kepercayaan, 

dan prinsip itikad baik. 

1. Prinsip kepentingan 

Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus 

mempunyai kepentingan (interest) atas harta benda yang dapat diasuransikan 

(insurable). Jadi, pada hakikatnya yang diasuransikan bukan harta benda 

tersebut, tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda tersebut. Selain itu, 

agar kepentingan tersebut dapat diasuransikan (insurable interest), kepentingan 

itu harus legal dan patut (legal and equitable) 

Inti dari insurable interest adalah sebagai berikut: 

a. Harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada 

orang lain 
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b. Harta benda tersebut harus yang dapat diasuransikan (insurable) 

c. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harga benda itu 

2. Prinsip jaminan 

Adanya insurable interest yang legal dan patut, maka sebagai konsekuensinya 

adalah jaminan (idemity) dari pihak penanggung. Dalam hal ini penanggung 

akan memberikan ganti rugi bila tertanggung benar-benar menderita kerugian 

atas insurable interest tersebut yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak 

diduga sebelumnya 

Prinsip jaminan (principle of ideminity) menjelaskan bahwa jaminan ada 

apabila terjadi kerugian. Sebaliknya, tidak terdapat jaminan apabila tidak ada 

kerugian. Apabila ada kerugian atas insurable interest, maka pihak tertanggung 

tidak boleh memperoleh keuntungan dari ganti rugi dari penanggung dengan 

tujuan sebagai berikut: 

a. Mengembalikan tertanggung kepada posisi semula seperti halnya sebelum 

kerugian menimpanya 

b. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia mampu berdiri 

di tempatnya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya 

Menurut prinsip jaminan ini, tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi 

maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar untuk 

mengembalikannya pada kedudukan semula. 
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3. Prinsip kepercayaan 

Dalam asuransi, kepercayaan (trusful) dari penanggung mendapat tempat 

terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Apabila tidak terdapat kepercayaan 

dari pihak penanggung, maka bisnis asuransi akan mengalami kegagalan. 

4. Prinsip itikad baik 

Itikad baik (goog fith) dari pihak tertanggung juga mendapat tempat terhormat 

dalam penutupan asuransi. Sudah seharusnya kepercayaan pihak tertanggung 

diimbangi dengan itikad baik tertanggung, yaitu dengan memberitahukan 

semua keterangan dan data yang diketahuinya atas interest yang akan ditutup 

asuransinya. 

2.2.2 Tujuan asuransi kerugian 

Menurut Muhammad dalam Wijaya (2013), menjelaskan bahwa ada empat 

tujuan asuransi kerugian, diantaranya: 

1. Teori pengalihan risiko 

Menurut teori pengalihan risiko tertanggung menyadari bahwa ada ancaman 

bahaya terhadap harta kekayaan yang dimilikinya atau terhadap jiwanya. Jika 

bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau dirinya, dia akan menderita 

kerugian atau korban jiwa atau cacad raganya. Secara ekonomi, kerugian 

material atau korban jiwa atau cacad raga akan mempengaruhi perjalanan 

hidup seorang ahli warisnya. Untuk mengurangi atau menghilangkan risiko 

dimaksud pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak yang 
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mengambil alih beban risiko dan dia sanggup membayar kontraprestasi yang 

disebut premi 

2. Pembayaran ganti rugi 

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjdi peristiwa yang menimbulkan 

kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian yang ditanggung 

hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari tertanggung. 

Keadaan ini yang merupakan faktor pendorong perkembangan perusahaan 

asuransi 

3. Pembayaran santunan 

Tertanggung yang membayar kontribusi adalah mereka yang terikat pada 

suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan Undang-Undang. Misalnya 

penumpang angkutan umum apabila mereka dapat musibah kecelakaan 

selama angkutan berlangsung, mereka (ahli waris) akan memperoleh 

pembayaran santunan dari penanggung 

4. Kesejahteraan anggota 

Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha 

bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota 

2.2.3 Karakteristik Asuransi Kerugian 

Usaha asuransi kerugian memiliki karakteristik khusus yang membuat 

akuntansi industri atau transaksi asuransi menjadi relatuf rumit. Pendapatan 

diketahui dan terjadi lebih dahulu, sementara beban klaim yang merupakan beban 

utama, belum terjadi dan diliputi ketidakpastian baik mengenai kejadian maupun 

jumlahnya. 
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Karakteristik usaha asuransi kerugian menurut PSAK 28 adalah sebagai 

berikut: 

1. Usaha asuransi kerugian merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko 

kerugian dan sekaligus merupakan upaya menghimpun dana masyarakat 

2. Pertanggungjawaban keuangan kepada tertanggung mempengaruhi penyajian 

laporan keuangan 

3. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi 

4. Pihak tertanggung (pembeli asuransi) membayar premi asuransi terlebih dahulu 

kepada perusahaan asuransi sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian 

yang diperjanjikan terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan pendapatan 

bagi perusahaan asuransi 

5. Jumlah premi yang belum merupakan pendapatan dan jumlah klaim termasuk 

jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, diestimasi dengan 

menggunakan metode tertentu 

6. Peraturan perundangan dibidang perasuransian mewajibkan perusahaan 

asuransi kerugian memenuhi ketentuan kesehatan keuangan misalnya tingkat 

solvabilitas 

2.2.4 Produk asuransi kerugian 

Menurut Prihantoro (2001:21) ada beberapa macam jenis produk asuransi 

kerugian, antara lain: 

 

 



22 
 

1. Asuransi kebakaran 

Berdasarkan pasal 290 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi kebakaran 

adalah pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan atas harta benda 

(harga tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi 

karena api sendiri atau api dari luar, karena udara jelek, kurang hati-hati, 

kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga, 

musuh, perampok, dan apa saja, dan dengan cara bagaimana pun sebab 

timbulnya kebakaran. 

Dilihat dari sudut pandang benda pertanggungan asuransi kebakaran, dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis asuransi kebakaran, yaitu asuransi kebakaran 

terhadap: 

a. Gedung atau bangunan 

b. Barang dagangan yang ada di dalamnya, dan 

c. Gedung atau bangunan dan barang dagangan yang ada di dalamnya 

Asuransi kebakaran juga dapat dibedakan dari sudut penyebabnya, yaitu: 

a. Petir, api sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lain-lain 

b. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayanan sendiri, tetangga, musuh, 

perampok, dan lain-lain 

c. Sebab-sebab lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimana pun 

kebakaran itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa ataupun luar biasa 

dengan tiada kecuali 
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2. Asuransi pengangkutan 

Mengingat begitu besarnya arus perpindahan barang dari satudaerah ke daerah 

lain, maka perlu adanya suatu jaminan terhadap risiko-risiko yang mungkin 

terjadi. Ada beberapa macam jenis asuransi yang termasuk dalam asuransi 

pengangkutan darat, asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan 

terpadu, serta asuransi aviasi, yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan 

jaminan terhadap risiko atas segala kemungkinan yang terjadi dalam 

pengangkutan barang. 

3. Asuransi aviasi 

Asuransi aviasi adalah salah satu jenis asuransi pengangkutan. Asuransi ini 

terdiri dari asuransi udara, asuransi cargo udara, dan asuransi pesawat udara 

4. Asuransi kredit 

Adanya kredit menimbulkan risiko bagi pemberi kredit, yakni risiko atas 

kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah atau tidak diperoleh 

kembali kredit tersebut bagi dari nasabah sehingga pemberi kredit menderita 

kerugian. Untuk melindungi dari kemungkinan kerugian, maka pemberi kredit 

menutup asuransi atas kredit yang diberikannya kepada nasabah, sehingga 

apabila memperoleh kerugian, ia akan mendapat ganti rugi dari penanggung. 

5. Asuransi kendaraan bermotor 

Asuransi kendaraan bermotor meliputi jaminan atas kerusakan material dan 

tanggung gugat atau TPL (Third Party Liability). Asuransi tanggung gugat 

artinya tanggung jawab tertanggung menurut hukum terhadap pihak ketiga 

yang dirugikan atas perbuatannya yang melawan hukum. 
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6. Asuransi kecelakaan diri 

Asuransi kecelakaan diri (personal accident) adalah suatu asuransi yang benda 

pertanggungannya adalah diri badan tertanggung. Dalam asuransi kecelakaan 

juga ditetapkan sejumlah dana yang akan diberikan oleh penanggung kepada 

tertanggung apabila tertanggung ditimpa oleh kecelakaan. 

2.3 Asuransi Kecelakaan Diri 

Asuransi kecelakaan diri adalah sebuah asuransi yang memberikan 

perlindungan (proteksi) kepada orang yang membeli polis jasa asuransi terhadap 

bahaya atau risiko kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat tetap, cacat 

sementara, serta biaya perawatan dokter dan pengobatan. Asuransi ini 

memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan 

memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian karena suatu 

kecelakaan yang dideritanya. Dalam bidang asutansi, yang dimaksud kecelakaan 

adalah benturan atau sentuhan benda keras atau cair (kimiawi) atau gas atau api, 

yang datangnya dari luar, terhadap badan seseorang yang mengakibatkan 

kematian atau cacat atau luka. 

2.3.1 Masa pertanggungan 

Menurut Darmawi (2006:129), pertanggungan ditutup paling lama untuk 

satu tahun dan dapat diperpanjang atau masa yang sama jika dikehendaki oleh 

kedua belah pihak. 
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Pertanggungan menjamin risiko kecelakan diri orang yang ditanggung di 

seluruh Republik Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura termasuk perjalanan 

antara satu dan kota lainnya dari kawasan tersebut. Termasuk juga pelayaran 

antara Eropa dan Indonesia dengan kapal PP dan penerbangan antara Eropa dan 

Indonesia dengan pesawat udara yang mempunyai jalur tetap. 

Perjalanan di luar dari teritorial yang ditetapkan apabila dikehendaki dapat 

diminta kepada penanggung dengan tambahan pembayaran premi. 

Polis/pertanggungan ini dapat dimiliki siapa pun baik pria maupun wanita 

yang sudah berusia 16 sampai dengan 60 tahun yang telah membayar premi untuk 

risiko yang dijamin. 

2.3.2 Lingkup jaminan 

Menurut Prihantoro (2000:101) Berdasarkan kemungkinan kerugian atau 

cacat yang diderita yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan, maka kondisi 

santunan dalam asuransi kecelakaan dibagi dalam empat tingkatan yaitu : 

santunan untuk meninggal dunia, santunan untuk cacat tetap, santunan untuk cacat 

sementara, dan santunan untuk biaya pengobatan. 

1. Santunan Untuk yang Meninggal Dunia (death)(A) 

Apabila tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu kecelakaan 

yang ditanggung oleh polis, maka ahli warisnya atau anak-anaknya atau yang 

ditunjuk (namanya dicantumkan dalam polis), memperoleh santunan dari 

penanggung sebesar Uang Penanggung (UP), yang besarnya ditentukan 

ketika menutup asuransi. 
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2. Santunan Untuk Cacat Tetap (permanen disability)(B) 

Cacat dibagian tertentu jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang 

ditanggung polis. Cacat bersifat permanen (tetap), artinya : 

a) Bagian jasmani yang cacat tidak dapat berfungsi lagi seperti semula, 

sebelum ditimpa kecelakaan;  

b) Bagian jasmani yang cacat berkurang kemampuannya dari kemampuan 

semula, sebelum kecelakaan, dan berkurangnya kemampuan tersebut 

bersifat permanen. 

Berdasarkan santunan untuk cacat ditentukan berdasarkan suatu presentase 

dari UP, yang ditentukan presentase dan UP-nya ketik menutup asuransi. 

3. Santunan Untuk Cacat Sementara (temporary disability)(C) 

Cacat tertentu dibagian jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang 

ditanggung oleh polis. Cacat bagian jasmani yang terkena kecelakaan tersebut 

menyebebkan ketidakmampuan untuk menjalankan pekerjaansehari-hari. 

Cacat sementara ini bisa sembuh kembali dan bagian jasmani yang cacat 

berfungsi kembali seperti semula terjadi kecelakaan. Besarnya santunan 

ditentukan sekian persen (biasanya 1%) dari UP Kematian (A), yang 

diberikan oleh penanggung setiap minggu selama 52 minggu. Berarti, uang 

santunan maksimal 52% dari UP Kematian  (A).  

2.3.3 Premi Asuransi 

Menurut Prihantoro (2000:102), beberapa ketentuan yang perlu dipahami 

dalam premi asuransi kecelakaan diri adalah seperti diuraikan berikut ini: 
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1. Tarif premi 

Pada umumnya tarif premi asuransi kecelakaan ditentukan berdasarkan jenis 

kegiatan atau pekerjaan orang yang ditanggung. Semakin berat pekerjaannya 

semakin besar pula risiko kecelakaan yang akan terjadi, dan semakin 

berbahaya pekerjaan yang dikerjakan oleh tertanggung maka semakin besar 

pula risiko kecelakaan yang akan terjadi, sehingga preminyapun lebih besar 

apabila dibandingkan dengan suatu pekerjaan yang risiko kecelakaannya kecil. 

Maka tarif premi asuransi kecelakaan biasanya ditentukan berdasarkan 

klasifikasi berat ringannya dan berbahaya tidaknya pekerjaan seseorang 

2. Lamanya jaminan 

Lamanya berlaku jaminan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya premi 

asuransi. Seseorang yang menutup asuransi kecelakaan untuk jangka waktu 

satu tahun akan dikenakan  tarif premi yang lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan jangka waktu asuransi kecelakaan kurang dari satu tahun. Lamanya 

jaminan atas asuransi kecelakaan dapat ditutup untuk hal-hal berikut: 

a. Satu kali perjalanan atau pulang pergi. Lamanya jaminan yang demikian 

biasanya digunakan untuk sopir bis, penumpang, atau sopir truk atau pilot, 

dan lain-lain pekerjaan sejenis. Jaminan berlangsung 24 jam terus menerus 

selama perjalanan tersebut 

b. Selama dua bulan atau enam bulan atau lebih dari dua belas bulan. Jaminan 

berlangsung 24 jam terus menerus selama jangka waktu asuransi 
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2.3.4 Klaim Asuransi Kecelakaan Diri 

Menurut Prihantoro (2000:103) pengajuan klaim harus dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama satu bulan setelah terjadinya kematian atau cacat, 

dengan menyedian bukti-bukti sebagai berikut: 

1. Apabila tertanggung menjadi cacat karena suatu kecelakaan yang ditanggung 

oleh polis, maka disediakan: 

a. Polis yang bersangkutan 

b. Surat keterangan pengenal diri tertanggung atau pemegang polis 

c. Surat keterangan kecelakaan diri 

d. Surat keterangan cacat dari dokter yang memeriksa kesehatan tertanggung 

setelah mengalami kecelakaan 

e. Kuitansi yang sah dari pembayaran premi 

2. Bila tertanggung meninggal dunia karena suatu kecelakaan yang ditanggung 

oleh polis, maka disediakan: 

a. Polis yang bersangkutan 

b. Surat pengenal diri pemegang polis 

c. Surat keterangan kecelakaan dari polis 

d. Surat keterangan kematian dari pamong praja 

e. Kuitansi yang sah dari pembayaran premi terakhir 

 


