
RINGKASAN PENELITIAN
 

JUDUL PENELITIAN 

KETUA PENELITI 

ANooorA PENELHI 

FAKULTAS / PUSLIT 

SUMBER BIAYA 

°Aspek Yuridis Dalam Proses Pengajuan Klaim 
Pada Asuransi Kebakaran 

Dra. H. Soendari Kabat, S.H. 

Agung Sujatmiko, S.H.
 
Rahmi Jened, S.H.
 
Nurwahjuni, S.H.
 
L.Budi Kagramanto, S.H.
 
Koesmidjo,	 S.H. 

: Hukum Universitas Airlangga 

DIP Oper3Bional Perawatan Dan Fasilitas 
Universitas Airlangga Tahun 1992/1993 
S.K. Rektor Nomor : 5186jPT.03.H/N/1992 
Tanggal : 6 Juli 1992 

..lSI RINGKASAN 

1.	 MASALAH PENELITIAN 

a.	 Bagaimana aspek yuridis dalsm pengajuan klaim pada ABuransi Keba
karan PSKI 1982 sekarang· 

b.	 Syarat apa saja yang harus dipenuhi bagi seorang tertanggung dal9JI 
pengajuan klaim dalam Asuransi Kebakaran menurut PSKI 1982. 

c.	 Alasan apa saja yang dapat dipakai oleh penanggung untuk menolak 
klaim ganti rugi oleh tertanggung berdasarkan PSKI 1982. 

2.	 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek yu. 
ridis dalam proses pengajusn klaim pada Asursnsi Kebakarsn menurut ke. 
tentuan dalsm PSKI 1982. 

3.	 METODOLOGI PENELITIAN 

Pengambilan sampel dilakuksn secara purposive, jumlah sampel
tujuh perusaHaan, tempat penelitian di Surabaya dan Malang. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunaksn meta
de induktif dan deduktif. Data yang dipergunakan sebagai acusn adalah 
bersifat primer dan sekunder. Sifat primer didapatkan dari informasi 
yang berkaitRn dengan perjanJian asuransi kebakaran antara pihak pe 
nanggung dengan tertanggung dan 
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proses yang harus dllakukan oleh pihak tertanggung dalam 
pengajuan klaim Ganti Rugi pada asuransi kebakaran menurut 
ketentuan PSKI 1982. Data sekunder diperoleh dari bahan ke
pustakaan yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Selan
jutnya. data primer dan data sekunder yang diperoleh diana
lisa s~cara kualitatif. 

4. ANALISt.; DATA : 
Pada dasarnya proses klaim merupakan suatu tindakan 

yang amat penting dalam kehidupan perasuransian secara umum. 
Berdasarkan pasal 246 KUHD dan pasal 251 KUHD menyatakan bah
~a asuransi adalah suatu pertanggungan merupak~rjanjian d1 
mana antara penanggung dan tertanggung mengikatkan diri de
ngan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kare
na euatu kerugian, kerusakan yang akan dideritanya karena 
suatu peristiwa yang tak tentu, dengan landasan et!ket yang
baik. Penyelesaian klaim merupakan realisasi pelayanan yang
d1janjikan perusahaan pada mulanya di IndonesIa menganut 3 
bentuk siatim klaim yaitu : Polis kebakaran Bursa Amsterdam, 
Polis kebakaran Indonesia dan FOe Inggris, karena tidak ada 
keseragaman yang mengarah pada ketidak pastian hukum maka 
pada tanggal 1 Juni 1988 diputuskan aatu uji ~olis yang ada 
yaitu Polis Standar Kebakaran Indonesia (1962). Berdasarkan 
PSKI (1982) dan pasal 283 ayat (1) KUHn apabila terjadi pe-.
ristiwa kebakaran atas obyek kepentingan, maka tertanggung
wajib melaporkan kepada penanggung baik tertulis maupun li
san, dalam upaya tuntutan klaim yang menyangkut ganti rugi 
yang harU6 dibayar Penanggung. Pengajuan klaim harUB meme
nuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan
asuransi kebakaran. Apabila prosedur dan syarat telah ter
penuhi, maka diadakan negosias1 antara pihak penanggung dan 
tertanggung mengenai besarnya gantt rugi. Tetapi apabila ti
d ak memenuh i prosedu r dan persyaratan, maka ter j ad i penolak
an klaim. Misalnya memberikan laporan palsu. sengaja merusak 
dan membakar , 
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