VII. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan dari Analisis
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang
diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Indonesia (AAUI) memiliki daya mengikat
secara hukum bagi PT Asuransi Wahana Tata. PSAKBI berlaku sebagai salah
satu polis standar yang digunakan oleh PT Asuransi Wahana Tata sebagai
penanggung. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung mengikat bagi
kedua belah pihak sebagai hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338. Maka polis asuransi milik
tertanggung dengan nomor polis 022.1050.301.2019.000056.00 dan polis
standar asuransi kendaraan bermotor mengikat bagi penanggung dan
tertanggung sebagai hukum.

Pada saat penutupan asuransi, baik tertanggung dan penanggung sudah
memenuhi seluruh syarat sahnya sebuah perjanjian dan juga objek
pertanggungan yang diperjanjikan oleh keduanya sudah tidak melanggar dari
ketentuan yang ada. Objek pertanggungan yang diasuransikan oleh tertanggung
didaftarkan dengan jenis pertanggungan standar comprehensive yang berarti
tidak menggunakan fitur layanan tambahan salah satunya untuk penggunaan
layanan bengkel authorized. Maka apabila tertanggung mengalami kerugian
dan hendak melakukan klaim agar kendaraannya diperbaiki, perbaikan hanya
bisa dilakukan di bengkel rekanan dan tidak dapat diperbaiki di bengkel
authorized. Dalam PSAKBI diatur bahwa penanggung dapat menentukan
bengkel mana yang dapat digunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor, PT
Asurnasi Wahana Tata dalam pelayanan perbaikan kendaraaan bermotor
bekerjasama dengan bengkel-bengkel yang menjadi rekanan. Maka apabila
kendaraan bermotor dengan jenis polis standar mengalami kerugian perbaikan
atas kendaraan tersebut diperbaiki di bengkel rekanan penanggung.
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Keberatan yang diajukan oleh tertanggung dapat diterima oleh penanggung,
namun pokok permasalahan yang dituntut oleh tertanggung tidak dapat
dibenarkan oleh penanggung. Permasalahan dari tertanggung adalah menuntut
perbaikan yang bukan menjadi hak dari tertanggung yakni meminta perbaikan
dilakukan di bengkel authorized, karena tertanggung hanya berhak melakukan
perbaikan di bengkel yang ditunjuk oleh penanggung. Penanggung berusaha
menjelaskan dengan baik kepada tertanggung apa yang menjadi haknya dan apa
saja yang dapat dipenuhi oleh penanggung, namun tertanggung bersikeras
menuntut perbaikan kendaraan bermotornya di bengkel authorized.

Sebagai salah satu solusi yang ditawarkan oleh penanggung adalah dengan
memperbolehkan tertanggung melakukan perbaikan di bengkel authorized
namun penanggung hanya akan membayar sejumlah estimasi dari bengkel
rekanan penanggung dan sisa lebih dari harga perbaikan di bengkel authorized
akan ditanggung oleh tertanggung. Dengan begitu keinginan dari tertanggung
dapat dipenuhi dan juga penanggung tidak akan mengalami kerugian finansial.
Namun apabila tertanggung tetap tidak terima dengan penawaran dari
penanggung, upaya terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui jalur alternatif
penyelesaian sengketa. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan
dengan cara kedua belah pihak secara sepakat menentukan badan mediasi yang
akan dipilih untuk menjadi pihak penengah dalam penyelesaian kasus tersebut.
Dalam perasuransian Indonesia badan mediasi yang umum dipilih untuk
menyelesaikan masalah adalah Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).
Proses yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak adalah mediasi, kemudian
apabila sengketa tidak dapat terselesaikan dapat ditempuh proses adjudikasi dan
proses terakhir yang akan ditempuh apabila sengketa tidak terselesaikan adalah
proses arbitrase. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase bahwa putusan
arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat
para pihak.
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2. Saran
Pada saat penutupan asuransi pihak penanggung yakni PT Asuransi Wahana
Tata harus menjelaskan secara detail mengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak dala perjanjian tersebut. Harus dipastikan juga pihak tertanggung
sudah memahami secara utuh isi dari perjanjian tersebut termasuk klausula
yang diperjanjikan. Sebagai praktisi sebaiknya penanggung menjelaskan dan
meminta agar calon tertanggung membaca dengan seksama isi polis yang akan
diperjanjikan karena polis asuransi adalah perjanjian yang memiliki
karakteristik yang berbeda dengan perjanjian biasa. Berikutnya PT Asuransi
Wahana Tata pada saat melakukan penutupan asuransi menyebutkan secara
jelas di dalam polis daftar bengkel rekanan yang dapat digunakan oleh
tertanggung pada saat melakukan perbaikan. Pihak penanggung sebaiknya
selalu memperjelas kepada tertanggung bahwa pilihan jenis pertanggungannya
itu adalah Comperhensive bukan All Risk karena penggunaan istilah All Risk
tersebut tidak tepat dan memberi konotasi untuk menanggung semua risiko.
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