
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI UNTUK ANGGOTA TUBUH 

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ASURANSI DI INDONESIA 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian 

Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum 

 

Oleh: 

Silvia Handriyanti 

1387020 

 

Pembimbing: 

Christin Septina Basani, S.H., LL.M. 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

 BANDUNG  

2017 



 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang penulis sajikan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul ““ TINJAUAN YURIDIS ASURANSI 

ANGGOTA TUBUH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

ASURANSI DI INDONESIA”. Skripsi ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir 

penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian 

Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha. 

Penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis, 

namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan 

penyusunan skripsi  ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

oleh sebab pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih 

kepada: 

1. Ibu Lindawaty S. Sewu. S.H.,M.Hum.,M.Kn Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Maranatha; 

2. Chrisitian Andersen. S. H., M.Kn. selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Maranatha; 

3. Christin Septina Basani, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberi dukungan moral untuk 



membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberi nasihat-

nasihat yang menjadi bekal bagi menulis untuk maju terus; 

4. Ai Permanasari. SH., LL.M selaku dosen penguji yang sudah memberikan 

kritik dan saran yang terhadap penulisan tugas akhir ini dan sudah 

meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini, serta memberi nasihat-

nasihat yang menjadi bekal bagi menulis untuk maju terus; 

5. Tresnawati. SH., LL.M selaku dosen penguji yang sudah memberikan kritik 

dan saran yang terhadap penulisan tugas akhir ini dan sudah meluangkan 

waktu untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberi nasihat-nasihat yang 

menjadi bekal bagi menulis untuk maju terus; 

6. Daniel Hendrawan SH., M.Hum., M.Kn. selaku dosen wali penulis yang telah 

membimbing dan memberikan arahan bagi penulis selama penulis berkuliah 

di Univeritas Kristen Maranatha. 

7. Dosen-dosen dan seluruhh staff Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha yang juga turut membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, 

baik memberi dukungan moral dan memberi nasihat bagi penulis; 

8. Keluarga penulis yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis 

sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih 

khususnya untuk papa, mama dan Lucky atas semua doa, semangat dan 

dukungan kalian. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu hadiah yang 

tunggu-tunggu; 



9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

penulis untuk terus maju terus; 

10. Dedy Setiawan selaku pacar penulis yang telah memberikan dukungan, 

semangat, dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama proses 

menyelesaikan skripsi ini; 

11. Febby Tandajaya selaku teman penulis dari SMA yang telah memberikan 

dukungan dan semangat bagi penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi 

ini; 

12. Helen Parlista selaku teman seperjuangan dan teman bermain penulis dalam 

menyusun skripsi yang telah memberikan dukungan, semangat, pendapat, 

nasihat dan menjadi tempat bertukar pikiran sampai penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini; 

13. Teman-teman bermain penulis : Cindy Claudia, Cynthia Kurniawan, Banni 

Alfuwun, Christella Tessalonika, Eka Wijono, Mabani Alyaa, Nadia 

Caramina, Ratna Mustika, dan Shandi Asmara yang saling memberi 

dukungan, semangat dan tempat berkeluh kesah penulis selama proses 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat ketidaksempurnaan. Oleh 

karena itu, penulis bersedia menerima kritik, daran, dan masukan dari pihak 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 



Diharapkan hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak yang 

berkepentingan dan dapat digunakan secara praktis oleh penggunga penelitian 

serta memberi sumbangsih bagi perkembangan dunia dibidang hukum, baik itu 

dari segi kesehatan maupun asuransi. 

Demikian prakata ini dibuat. “ TINJAUAN YURIDIS ASURANSI 

ANGGOTA TUBUH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

ASURANSI DI INDONESIA” 

 

Bandung, 20 April 2017. 

 

 

Silvia Handriyanti 

 


