
 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, meningkat pula segala 

kegiatan manusia untuk memenuhi kepenuhannya. Salah satu diantaranya adalah 

kebutuhan angkutan. Kini semakin mudah orang berpergian dari satu tempat ke 

tempat lainnya dengan cepat. Hampir tidak ada lagi tempat-tempat yang tidak 

terjangkau oleh hadirnya alat-alat angkutan yang semakin meningkat. Tentu saja 

keadaan ini sangat menunjang pertumbuhan pembangunan khususnya dibidang 

perekonomian. 

Namun demikian tidak dapat dihindari dampak dari kemajuan tersebut 

yakni timbulnya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan kendaraan bermotor 

penumpang umum serta kendaraan bermotor lainnya yang termasuk resiko atau 

musibah. Manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan dengan 

sesuatu yang tidak pasti dimana manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Oleh 

karena banyaknya hal-hal yang mungkin terjadi yang dianggap sebagai risiko, 

baik yang berasal dari alam atau dari manusia. Maka manusia berusaha untuk 

mencegah atau setidak-tidak mengalihkan risiko yang dihadapinya karena 

manusia tidak ingin menderita kerugian. Berangkat dari kejadian ini, pemerintah 

berupaya melindungi masyarakat dengan jalan memberikan jaminan sosial dengan 

memberikan santunan yang menjadi korban kecelakaan angkutan umum. 

Dalam pelaksanaan pemberian jaminan tersebut pemerintah memberi 

kepercayan kepada PT Jasa Raharja (persero) untuk mengelola dana 



 

pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sekaligus sebagai penyelenggara. 

Pelaksanaan pemberian jaminan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 1964. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 memuat peraturan-peraturan 

mengenai iuran wajib tiap penumpang yang sah dari kendaraan angkutan umum, 

yang harus dipenuhi perusahaan pemilik angkutan umum bersangkutan guna 

menutup keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan penumpang dalam 

perjalanan. Untuk memungut iuran wajib dari para penumpang untuk setiap kali 

perjalanan ditugaskan kepada alat angkutan umum yang bersangkutan dan 

biasanya disatukan dengan harga tiket, kemudian iuran yang dipungut itu 

disetorkan oleh penyetor kepada PT Jasa Raharja. Dengan demikian penumpang 

mengetahui bahwa harga tiket dalam perjalanan sudah termasuk iuran wajib, maka 

dalam bagian depan pada tiket angkutan umum dicantukamkan “termasuk iuran 

wajib Jasa Raharja” atau cara lain yang dapat memberi tahu kepada penumpang 

bahwa tiket tersebut sudah termasuk dengan iuran wajib. 

Untuk memperoleh santunan tersebut, PT Jasa Raharja memiliki sistem 

dan prosedur pencairan klaim yang telah diatur oleh perusahaan. Diawali dengan 

korban atau ahli waris  menghubungi pihak kantor PT Jasa Raharja terdekat, 

kemudian melaporkan kejadian kecelakaan kepada untuk pengurusan laporan 

kecelakaan dari Instansi (Kepolisian, Sah Bandar,Polsuska, Otoritas Udara; LP, 

BA) dan melengkapi persyaratatan dokumen yang telah ditetapkan oleh PT Jasa 

Raharja. Setelah syarat tersebut dilengkapi, korban atau ahli waris mengajukan 

berkas ke bagian pelayanan. Nanti nya kepala sub bagian pelayanan akan 



 

melakukan pengecekan kelengkapan berkas, untuk memastikan kejadian tersebut 

kepala sub bagian pelayanan pun akan melakukan penelitian khusus. 

Dalam Prakteknya, pencairan klaim asuransi kecelakaan angkutan umum, 

persyaratan yang telah ditetapkan tidak diketahui oleh masyarakat yang baru 

dalam menggunakan angkutan umum serta penumpang yang sulit mendapatkan 

informasi tentang asuransi kecelakaan angkutan umum, ketakutan masyarakat 

serta pemikiran negatif masyarakat untuk melaporkan kejadian kecelakaan 

tersebut kepada pihak kepolisan yang merupakan syarat dari pencairan klaim 

asuransi (santunan) kecelakaan angkutan umum dan cara penanganan bagi 

beberapa perusahaan angkutan umum yang lalai dalam pembaran iuran wajib 

kepada pihak PT. Jasa Raharja yang berpengaruh kepada proses pencairan 

asuransi kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat sebuah judul “PROSEDUR PENCAIRAN KLAIM ASURANSI 

KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM PADA PT. JASA RAHARJA 

(PERSERO) KANTOR PERWAKILAN TASIKMALAYA”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa  Ketentuan Asuransi  Kecelakaan Angkutan Umum Pada PT. Jasa 

Raharja. 

2. Bagaimana Prosedur Pencairan Klaim Asuransi Kecelakaan Angkutan Umum 

Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tasikmalaya. 



 

3. Apa Hambatan-hambatan dan Bagaimana Penyelesaian Prosedur Pencairan 

Klaim Asuransi Kecelakaan Angkutan Umum Pada PT. Jasa Raharja (Persero) 

Kantor Perwakilan Tasikmalaya. 

 

1.3 Tujuan Praktik Kerja 

Tujuan praktek kerja ini adalah untuk mengetahui: 

1. Ketentuan Asuransi kecelakaan angkutan umum pada PT. Jasa Raharja. 

2. Prosedur pencairan klaim asuransi kecelakaan angkutan umum pada PT. Jasa 

Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tasikmalaya. 

3. Hambatan-hambatan dan penyelesaian prosedur pencairan klaim asuransi 

kecelakaan angkutan umum pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Perwakilan Tasikmalaya. 

  

1.4 Kegunaan Hasil Praktik Kerja 

Hasil praktik kerja ini akan memberikan kegunaan untuk semua pihak 

yang berkepentingan terutama bagi: 

1. Penulis  

Mengetahui tentang ketentuan asuransi kecelakaan angkutan umum 

yang diatur  dalam Undang-undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Prosedur pencairan klaim 

asuransi kecelakaan angkutan umum pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor 

Perwakilan Tasikmalaya. 

 

 



 

2. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tasikmalaya 

Memberikan masukan terhadap hambatan-hambatan/masalah pada 

prosedur pencairan klaim asuransi kecelakaan angkutan umum melalui 

penyelesaian hambatan/masalah yang terjadi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan perluasan 

wacana untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Masyarakat/ Pembaca 

Dapat menjadi sebuah sumber informasi dan khasanah mengenai 

asuransi kecelakaan umum secara detail dan prosedur pencairan asuransi 

kecelakaan angkutan umum. 

5. Bagi Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan 

Diharap dapat menambah informasi baru dari hasil penelitian ini dan 

dapat menjadi pertimbangan sera penyempurna bagi penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan tema terkait. 

 

1.5 Metode Praktik Kerja 

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang aktual dan menjadi bahan 

dalam laporan praktek kerja penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

Penelitian lapangan, untuk memperoleh data langsung dari objek yang 

diteliti di lingkungan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan 

Tasikmalaya yang dilakukan melalui: 

 



 

a. In Dept Interview 

Menurut Moleong (2017:186) wawancara adalah perihal bercakap-

cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis, percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari 

pertanyaan. 

Penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Jasa Raharja 

mengenai data yang akan dibahas dalam tugas akhir dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan guna mendapatkan jawaban dengan cara  tanya jawab 

secara lisan. 

b. Participant Observer Studies 

Menurut Sutrisno dalam Sugiyono (2016: 203) observasi 

merupakan suatu proses yang untuk menghimpun kesatuan, suatu proses 

yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis. 

Observasi yang dilakukan penulis dengan cara mengamati situasi 

serta kondisi dari bahan pengamatan yang terjadi pada lingkungan PT. Jasa 

Raharja.yang terkait mengenai pembahasan tugas akhir. 

 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2016: 137) Data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data 

primer dalam praktek kerja diperoleh penulis yang berasal dari hasil 



 

wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada bagian klaim, bagian teknik dan bagian keuangan untuk 

memperoleh informasi mengenai objek penelitian yang sesuai dengan 

judul yang penulis ambil. 

2. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2016: 137) Data sekunder adalah sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data 

sekunder dalam praktek kerja diperoleh penulis dengan mengadakan 

studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan mengumpulkan 

data dari literature –literature serta sumber lain yang berhubungan 

dengan objek penelitian yang penulis ambil. 

 

1.6 Lokasi dan Jadwal Praktik Kerja 

1.6.1 Lokasi Praktik Kerja 

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tasikmalaya yang 

beralamat di Jl. Mohamad Hatta No. 188a, Sukamanah, Kec. Cipedes, 

Tasikmalaya, Jawa Barat 46131. Waktu penelitian di mulai pada tanggal 10 

Februari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. 

 

 

 

 

 



 

1.6.2 Jadwal Praktik Kerja 

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktek kerja atau magang 

Tugas akhir ini adalah selama 30 hari kerja terkecuali pada hari Sabtu dan Minggu 

yaitu di mulai pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 

2020. 

Untuk lebih jelas tahapan pembuatan tugas akhir, penulis sajikan Tabel 

Matrik sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Matriks Target Waktu Praktik Kerja 

 

No 

 

 

Jenis 

Kegiatan 

Target waktu praktik kerja 

Januari Februari Maret April 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Survei Awal                 

2. Praktek Kerja                 

3. Pengumpulan 

Data 
                

4. Pengolahan 

Data 
                

5. Bimbingan                 

6. Sidang Tugas 

Akhir 
                

 

 

 

 

 

 

 

 


