
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP 

PERJANJIAN ASURANSI JIWA MENURUT UNDANG – UNDANG 

NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN 

(Studi kasus di PT.Prudential,tbk Cabang Semarang) 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum 

 Program Kekhususan Hukum Perdata 

 

 

 

 

Diajukan oleh : 

Duwi Aryadi  

 30301508993 

 

 

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) 

SEMARANG 

2019 

  



  



  



  



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 MOTTO 

 

Dimanapun engkau  berada selalulah  menjadi yang terbaik dan berikan 

yang terbaik dari yang bisa kau berikan. 

(B.J. Habibie). 

 

PERSEMBAHAN 

 

Hari demi hari berganti, waktu terasa amat cepat tanpa disadari 

 lembaran demi lembaran selalu dinanti tak luput berdoa sebagai wujud 

kesetiaan hati kepada yang Khaliq. Mengucapkan alhamdulillah tiada henti 

terimakasih ya Rabb engkau telah memberkati.  

Setiap hari, setiap waktu berusaha dengan semaksimal mungkin penuh 

dengan suatu perjuangan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak terlepas dari 

getaran dan lantunan doa kedua orang tua, adik, dan orang-orang yang tersayang. 

Terimakasih kuucapkan.  

  



KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya milik Allah S.W.T, hanya kepada-NYA tempat segala 

makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam 

tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah diutus sebagai 

rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan yang baik sepanjang jaman. 

Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah 

S.W.T atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang telah diberikan-

NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Terhadap Perjanjian Asuransi 

Jiwa Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian (Studi kasus di PT.Prudential,tbk Cabang Semarang)” yang 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang program 

strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai buah karya 

manusia sudah tentu tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan 

ketidak sempurnaan dalam pemaparan dan penyajiannya. Atas dasar itulah maka 

terhadap segala kekhilafan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dari uraian dalam 

skripsi ini dapat diperbaiki lagi.  

Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, 

dukungan, masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :  



1. Ibu, ayah, kakak, adik, dan saudara-saudaraku yang selalu ada, yang telah 

mendoakanku, memberikan semangat, motivasi, membimbing dan membantu 

serta memenuhi semua kebutuhanku selama ini. 

2. Ir. H. Prabowo Setyawan, MT. Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

3. Prof. Dr, H. Gunarto, SH.,SE.Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung.  

5. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung.  

6. Winanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama 

ini. 

7. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.H., Selaku dosen pembimbing yang 

selalu memberikan motivasi dan bimbingan sehingga skripsi ini terseleaikan. 

8. Dr. H. Achmad Sulchan., S.H.,MH selaku dosen yang selalu memberikan 

motivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi Sekaligus Pembina Resimen 

Mahasiswa Batalyon 908/SW . 

9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultasa Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

11. Bapak imam selaku AAD di perusahaan asuransi prudential Cabang semarang, 

10. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Batalyon 908/SW ( Sadham maulana, 

yuli, fatika, efri, mualim, inas, dyon, linda, wanda, arsitem, Rizka, dede, serta 



adik-adik juniorku ,Arif, Zidane, rio, bagus, faruq, jaim, lilik izuna ) yang telah 

menjadi keluarga kedua saya disini.  

11. Ummi Hartini orang yang paling berkesan dalam hidupku, terimakasih atas 

motivasi dan pelajaran hidupnya. 

12. Bella, paol, kak Hakim, Nonik, Nana, Putek, Umar, Nadya Syarifah, bang 

sidiq dan kepada pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu namun 

tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi yang 

cukup besar dalam penyusunan skripsi ini. 

 Akhirnya penulis meletakan penuh harapan semoga Skripsi ini mendatangkan 

manfaat bagi semua pihak yang membacanya.  

 

Semarang,   Februari 2019 

 Penulis 
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