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KATA PENGAHTAH

Pertaxaa kali saya mengucapkan puji cyukur kehadi- 
rat Allh Sv/t atas karunia dan nikmat yang diberikan ke- 
pada hambatfya yang hidup di dunia ini.

Sebagai bagian dari syarat-*syarat untuk mempero- 
leh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, div/ajibkan menulis karya tulis ilmiah atau 
skripsi*

Untuk ini semua dan bila kita baca di surat-surat 
kabar sudah banyak tulisan-tulisan bahkan kejahatan-kejja- 
hatan yang berlatar belakang untuk memperoleh uaag a3uran
si.. Hal inilah yang mendorong eaya untuk merabuat skripsi 
yang meninjjau tentang asuransi jiwa khususnya di Indone
sia, Say a menyadari bahwa mengenai asuransi masih belum 
begitu dikenal oleh sebagien bosar masyarakat atau rakyat 
Indonesia khususnya atau di negara-negara yang sedang ber- 
kembang pada mammy a*

Isi atau bahan-bahan yang dipakai pada skripsi ini. 
masih jauh dari sempuma, masih banyak kekurangan-keku- 
rangannya, yang disebabkan kurangnya pengetahuan saya, ku*~ 
rangnya data-data dan keterangan yang dibutuhkan dan ter- 
batasnya waktu yang tersedia.

Deng an eelesainya penyusunan skripsi ini, perkenan- 
kanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang 
sebesar-besamya kepada Bapak-bapek dan Ibu-ibu Dosen Fa-
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kultas Hukmn Universitas Airlongga di Surabaya atas bim- 
bingannya selama menjadi mahasiswa, dan kepada Bapak Sam- 
sarx Boentoro, S*H*> Eapak KudM. Praseiya, S*H* yang te- 
lah memberikon bimbingan penulisan strips! serta fasili- 
tas-fasilitas sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Akhir kata kepada isteri terointa, Farida dan 
anak-anak saya Ditya Farianto, Arien, Ophy, kiki dan 
Dety, atas dorongan dan doa kalianlah sehingga bi3a dise- 
lesaikan penyusunan skripai ini. Semoga Allli Swt membalas 
amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya, toxen, 
Amien, %ien.

Madiun, 11 Pebruari 1980.
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B A B  I 

P E K D A I I U I i U A N

1. Alas an lfemilih Judul
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu akan 

dibayangi oleh bahaya atau tantangan hidup yang mengan- 
cam dirinya atau keluarganya balk atas keadaan physik 
atau jiwanya maupun kerugian yang diakibatkan atas hi- 
langnya harta bendanya balk sebagian maupun keseluruhan- 
nya. Bahaya-bahaya di atas pada umuninya akan merupakan 
tantangan yang harus dihadapi dan sulit untuk dielakkan 
karena datang dan raacamnya bahaya yang akan menimpa itu 
tak dapat diperkirakan terlebih dahulu* Dalam hal ini 
walaupun manusia tidak dapat mengelakkan bahaya yang 
timbul tetapi tetap dapat berusaha untuk mencari jalan 
keluar sehingga akibat yang ditimbulkan oleh kejadian 
yang menimbulkan kerugian itu dapat diusahakan menj adi 
lebih kecil daripada kerugian yang sebenarnya harus di~ 
tanggung. Salah satu uaaha untuk memperkecil kerugian 
yang diderita maupun untuk menghilangkan kecemasan akan 
datangnya bohaya/kerugian yang mendadak adalah mereka 
berusaha untuk mengumpulkan beberapa orong yang merasa 
mempunyai nasib yang sama atau hampir sama, yang kemu- 
dian mereka iaembuat persepakatan untuk menanggung bersa- 
ma secara merata atas kerugian yang terj adi pada salah

1

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ASURANSI JIWA DI INDONESIA DIDIT SOSIALISTIANTO



2

seorang di antara mereka yang mengadakan penggabungan 
tersebut, Persepakatan atas pertanggungan bersama dari 
kerugian yang terjadi ini bertambah lama menjadi bertam- 
ball berkembang (bertambah luas), di mana para anggauta 
tidak lagi mengadakan peng ampul an dana hanya pada saat 
terjadinya kerugian tetapi para anggauta dibebankan suatu 
kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang tertentu (te- 
tap) dalam waktu yang tertentu pula. Apabila salah seo- 
rang anggauta menderita kerugian tidak lagi diadakan pu- 
ngutan atau penarikan secara langsung dari anggauta lain- 
nya, tetapi akan dibayarkan dari dana yang telah terkum- 
pul oleh perkumpulan pada waktu-waktu yang lampau dan 
pembayaran dilakukan oleh perusahaan. Kelompok ini ber
tambah lama anggautanya bertambah berkembang dan banyak 
pula dan beban yang ditanggung oleh perkumpulan menjadi 
bertambah luas (tidak saja diakibatkan oleh suatu kejadi- 
an tertentu, misalnya kematian tetapi lebih kompleks la
gi* Dengan berkembangnya anggauta kelompok maupun ber
tambah luasnya kejadian-kejadian yang dicakup dan ditang
gung perusahaan, akan berarti bertambah pula masalah-ma- 
salah yang harus dihadapi oleh perkumpulan tersebut. Usa- 
ha yang dilakukan untuk dapat mencakup seluruh masalsh 
yang timbul* akan dibentuk suatu organisasi khusus yang 
lebih teratur, di mana secara terperinci diatur semua ma- 
salah yang terjadi/diderita oleh setiap anggauta dari or
ganisasi tersebut, demikian pula kevvajibannya* Anggauta

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ASURANSI JIWA DI INDONESIA DIDIT SOSIALISTIANTO



3

tlddt Iasi fliftabani o1q& panctc^ulca dcna yooa diporlc£cn 

untui pcocssatien koxû Xca ycaa didos&ta ozcccsato lcia, 
totcpl cotiep caaaeata ocforeraJEat jrans iaslo cajjadl asc- 
Ceuta flihrrua&ca uatofc ccarastoteaceai ouatai fccatrnlt ycnc 

tolcJi Olbaat* yca^ Tscrloi boilt ta«ca dcrlpcaa at cBCGoata 

ita ocadirl ceapua teccajifccn fieri poruschccn, laS. darlpa- 
6a tented* tcreatq* dl atcrcnyQ feerloilosa euata fcocajlfr* 
gb mtuZc ncaSoyer oojinleh uozts tcrtcatu olch tcrtaa^aaG 

kopcda poruaobacn torcctut dea tia3di0l*&andAal ycna hcxuo 

dipcsuhi ccpit toatrcli tarccbut Ocyct borlcfcu. Kaatrai lxJ. 

carapafccn jcdosB fees! si tcrtcasx»wc» GSer perueafccsn nan 
rv i^ iafiw ^  fccnojibasaya cjabila txcruclco ltu fccna.—J»- 
nar tcrjc&l pcfla dirtoya* Forftiqjalcn yeas tolcU bcato* 

bcaj ccatjesM. rcuvtu poraccbasa ycaa Xoblh luco ltu d&smsl 

sabcco* Porusehnca toustaaoi.
fcSl 33ftcc*ĉ tiosQett ycaa oodena fcMfccSbcas doa ca- 

sib borcda pada mca treaaloi ydtu poxplnflohcn fieri no- 
Cera ocrtwda den aulei cansoxtibt Industrlclio»
dl ncoa Indoaccia oesusjafcc© caXc& oottt di entcCToyoi clam 
ccafeotuftftsn tecta ycnc cuitu? bccar* Cana ycnj dipcylutai 
torcatut depot dipcroleh dcri losr csujaa dalcn ne^crl. 
Codal ddcn tto&ai nloolnya cLca borouatJor dc*i cPtmcpn 
pcncnca-pcncnea coCal ycn^ xoletit lobih tocil. Bala 
l»Clata^£»slctca parusebacn coarcaaoi, prcoi-prcsi ycnc 
dlbaycx olch to?tcnccuno dalea jtrulch yonj rolotif kceil,
opobllc dlSxppaltaa atcn aaaiaHi dcro ycnc cu&jji bcocr.
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Solera bolto fllGunokon dca atcu tltJcIc Habio tarpc£cJL ua» 
tun ncabcycr c^ntl ecarcnoi ficpnt ooajafii oaatu yczy po~ 

tcnciol oraa pcabiaycca pcsbcajuBca in i. Clch tarcaa itu 

peatiH3 parenea csurcml ba&ca cajo cobacoi icsboca to- 
talc ossjexfcacil raailio <11 cezplns itu depat can^cdi gcex* 
bcr Ocm bccl poabctcioCTu

teircaal jiea yenj hcc3ck ficy& bchco ini rsregnloh 

calcb catu bcntuZ: eaaronai dcsl tcntui: courc&ai yenc Ida. 
ptsclnya yac toscssa^ Ico doles fcalospoJi asuwasai Iicxu^- 
cn* Bojsorti ssanssi feclis&crcsu cattrcnai poacurlcn den 

oobscclayc* SodcaclMn ycac tcrcacaSs ho dolca iiola^wi-t o>
mjnwM ,1U3loh rntrrn lnlit MnT nh nraiwrtni .11na»

Scauai doscca fccrtorbatccan dca fccccsjptico o^o* ea- 
fca csoaich courcaoi Jioa ycoc; dibekza doles jreacSta tCurip- 
oi in i c&alcSt berapa ouciu Unloose fontona acaraaai 4iea 

di ladanaaic. Jcdi pcsuliajso denjea judal "Suatu tlnjrura 

teatenc; ieuraaoi Jtca di ladososla" dlimltcafltera untuJi 
casGccsbcziccn ccnssai oojeoh csac&ch pes&aafesnsca esureuoi 
4taa di Zcdcgtoala cobccai noccxa Ggxpio atcujaa cofccoci 
neccra yenc codcnj berfceubsnc.

2. ftftafc-ywaygaqctt
Goya ccabsbcs courcaai pada igaiaayo ctcapua ecurcn- 

c± 4ica Kjuoucayo doncca babcrc^a aô oSnjra dl Imlanoda, 
adalGb uatuS noncesrtcs to arch pca^jartica ot=®ci di cena 

portoabanccn coosunoi ;Jiva dl Xcfiaaeoia. Cl dolm pcmalicaa
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ini, say a mendasarkan pembahasan pada tiga bahan pokok, 
ant era lain*
portama, tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dl da- 
lam El tab Undang^undang Hukum Dagang yang untuk selanjut-* 
nya diaingkat KUHD serta Kitab Undang~undang Hukum Perda- 
ta yang untuk selanjutnya disingkat KUII pdt; 
kedua, berdasarkan ketentuan-ketentuan/pendapat para ohli, 
earjana hukum atsupun penulis-penulis di dalam literature 
literatur yang dipakai sebagai pegangan, pedoman dan pe- 
tunjuk, yang kesemuanya merupakan bahan-bahan untuk penu- 
lican skripsi.

3. 3?u.iuan Penulisan
Tujuan pokok penulisan skripsi ini antara loin un

tuk melengkapi tugas-tugas dan guna memenuhi syarat^sya- 
rat mencapai gelar Sara ana Hukum pada I’akultas Hukum Uni- 
versitas Airlangga* Selain daripada itu membahas walaupun 
tidak secara mendalam tentang asuransi jiwa di Indonesia 
dan perkembangannya- Demikian antara lain tujuan penulis
an skripsi ini, Karena itu dapat dimengerti dasar dari pe
nulisan ini disesuaiken dengan tujuan pendidikan hukum JPa- 
kultas Hukum Universitas Airlangga, di samping tujuan pen
didikan ilmu hukum yang lebih bermutu, guna menghasilkan 
sarjana-sarjana hukum seperti yang dicita-citakan.-
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B A B  XI 

TEHTANG ASURAUSX PADA UHUHNYA

Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita 
mendengar kekeliruan atau kesalahan interprestasi/peng- 
gunaan pengertian asuransi, seperti; kadang-kadang asu
ransi diartikan sebagai suatu dana yang dikumpulkan un
tuk menutup kerugian yang tidak dapat/belum dipastikan; 
kadang-kadang asuransi diartikan sebagai suatu tindokan 
untuk pemindahan risiko.

Adapun istilah asuransi yang saya gunokan di sini 
adalah istilah asuransi yang telah lazim dipergunakan 
dal am praktek semenjak zaman Hindia Belanda sampai oeka- 
rang ini. Banyak perusahaan yang berusaha di bidang per- 
tanggungan memakai istilah asuransi tersebut; misalnya 
P3? Asuransi Jiwa HJiwasrayaM5 Asuransi Jiwa Bersama Bumi 
Putera 1912 dan sebagainya,

Istilah pertanggungan itu sendiri lebih banyak 
dikenal di dalam literatur-literatur hukum dagang dan 
kurikulum Fakultas-fakultas hukum di Indonesia, demikian

*menurut Abdul Kadir Muhammad s Hamun saya dalam tulisan 
ini lebih cenderung untuk mempergunakan istilah °asuran- 
siM.

Âbdul Kadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum Pertan&- 
£ungan, cet* pertama, Alumni, Bandung, 1978, h. 23*

6
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1. Pen/~<ertian Asuransi Jiwa
Secara umwn asuransi dapat dikelompokkan menjadi 

dua kelompok asuransi, yakni kelompok asuransi kerugian 
(schade verzekering), dan kelompok asuransi jumlah 
(sommen verzekering). Ferbedaan pokok ialah, baiiwa da- 
lam asuransi kerugian si penjamin berjanji ok on menggan- 
ti kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin, se- 
dang dalam asuransi sejurolah uang si penjamin berjanji 
akan membayar uang yang junlahnya sudab. diperlukan sebe- 
luntnya dengan tidak disandarkan pada suatu kerugian ter
tentu.

Asuransi ioloh merupakan alat bagi masyarakat un
tuk memperkecil risiko/mengurangi risiko yang mungkin 
terjadi atau menimpa dirinya. Dasar hukum asuransi jiwa 
secara umum terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Da
gang {pasal 246 KUHD jo pasol 302 dan seterusnya). Se- 
perti diketahui bahwa sejak diundangkannya Wetboek Van 
Koophandel dan Burgerlijk Wetboek di negeri Belanda pa- 
da tanggal 30 April 1847? dan raulai berlaku tanggal 1 
Mei 1948, maka masuklah kedua kitab Undsng-undang ter- 
sebut bersama dengan peraturan-peraturan yang lain ke 
Indonesia, Walaupun peraturan-peraturan tersebut di a- 
tas merupakan produk Kolonial, pada kenyataannya masih 
berlaku hingga kini. Hal tersebut dapat kita ketemukan 
dasar hukumnya pada pasal II aturan Peralihan Undang- 
undang Dasar 1945> yang borbunyi "Segala badan negara -
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dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diada- 
kan yang baru menurut Undang^undang Dasar ini". Legali- 
sasi berlakunya peraturan teraebut tentunya tidak mutlak 
dalam arti, tanpa batasan karena keadaan dan perkembangan 
negara Republik Indonesia yang telah merdeka*

Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak memberikan
batasan yang jelas maupun pengertian yang jelas tentang
asuransi jiwa, Pasal 246 KUHD yang berbunyis

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian 
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepa- 
da seorang tertanggung dengan menerima suatu premi 
untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu pe- 
ristiv̂ a yang tidak tertentu#

Pasal 246 KUHD hanya memberikan bata3an pengertian ten- 
tang asuransi dan pertanggungan umumnya. Pasal yang le
bih mengarah adalah pasal 302 KUHD yang berbunyis

Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang 
berkepentingan dipertanggungkan,baik untuk selama hi- 
dupnya jiwa itu, baik untuk selama waktu yang dite- 
tapkan dalam perjanjian,

Kita telah memahami,bahvra asuransi jiwa adalah me- 
rupakan asuransi jumlah, karena obyeknya sulit untuk di- 
nilai dengan uang, sehingga sulit diukur beaarnya kerugi
an*

2Santoso Poedjosoebroto , untuk ini memberikan difi-
nisi asuransi jiwa sebagai berikuts

Suatu perjanjian dalam mana penanggung mengikatkan di
ri dengan menerima premi,untuk membayar cejumlah uang

oSantoso Poedjosoebroto, Beberaoa Aspekta Tentan^ 
Hukum Pertan/^un^an Jiwa Di Indonesia, Bhratara» Jakarta, 
1969, h. 83*
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tertentu, raanakala terjadi peristiwa yang belum pas- 
ti yang berhubungan dengan hidup atau kesehatan sese- 
orang (orang-orang).

Saya pada prinsipnya sependapat dengan difinisi / 
batasan-batasan tersebut di atas, sebab dengan melihat 
pada paaal/patokan/JipB^ KUHD difinisi-difinis! di 
atas tidak di.jumpai penyimpangan-penyimpangan,

Dari difinisi di atas dapat berarti bahvm asuransi 
hanya mengenai risiko-risiko yang tidak dapat dipastikan 
akan terjadi atau tidak bahaya-bahaya untuk mana asuransi 
tersebut digantungkan, dan tidak menanggung risiko yang 
sudeh dapat diperkirakan sebelumnya bahwa risiko bahaya 
yang mengakibatkan risiko itu pasti terjadi* Oleh karena 
itu kegiatan asuransi tidak dapat disamakan dengan perju- 
dian. Perbedaan antara asuransi dengan perjudian/pertaruh- 
an songat tepat contoh yang dikemukakan olek Wirjono Pro- 
djodikoro*̂ , misalnya ada penjamin A menjamin jiwa si B pa
da waktu B akan bepergian ke Medan naik plane, yaitu apa- 
bila B mendapat kecelakaan dalam plane itu,, si A okan mem
ber! sejumlah uang kepada si B atau kepada ahli warisnya. 
Selaku kontra prestasi si B haru3 membayar uang premi ke
pada si A. Tentang kemungkinan si B mendapat kecelakaan 
dalam memakai plane tadi, mungkin diadakan pertaruhan an
tara 0 dan B, yang aaraa sekali tidak ada hubungan dengan

^Wirjono Prodjodikoro, Hukum Aauransi Bj Indonesia, 
cet, ke IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 1972, h, 6*
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B, yaitu dijanjikan ontara C dan D, bahwa apabila B men- 
dapat kecelakaan dalam memakai plane tadi, si C akan mcm- 
bayar sejumlah uang kepada D, tetapi sebsliknya apabila 
B tidak mendapat kecelakaan, maka si B harus nembsyar se-

*

jumlah uang kepada C.
Kemudian marilah kita meninjsu. pengertian tentang 

asuransi jiwa. Dapat disebutkan di sini bahwa asuransi 
jiwa yaitu asuransi yang berhubungan dengan pembayaran 
sejumlah uang tertentu oleh penanggung (Perusahaan Asuran
si Jiv/a) akibat terjadinya peristiwa tidak pasti; mi sal- 
nya kematian tertanggung, cacad badardsh yang diderita 
tertanggung* Selain itu apabila sampai jangka waktu per- 
tanggungan berakhir si tertanggung masih tetap hidup* ma
ka penanggung wajib pula membayar sejumlah uang asuransi 
sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal yang terakhir 
ini asuransi mirip dengan tabungan, sebab pada dasarnya 
jumlah uang asuransi yang ia terima adalah dari kumpulan 
premi yang telah ia bayar selama jangka waktu asuransi 
berlangsung.

Pasal 302 KUHD mengatakan b&hv/ai
Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang 
berkepentingan, dipertanggungkan baik untuk selama 
hidupnya jiv/a itu, baik untuk suatu waktu yang dite- tapkan dalam perjanjian.

Difinisi lain diberikan oleh salah seorang ahli asuransi,
yang menyatakan bahv/a?

.... that social device for making accumulations to 
meet uncertainly losses through premature death which
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ib carried out through the transfer of the risk of 
many individuals to one person or a group person.^

Pari uraian di atas dapatlah soya katakan bahwa 
ada monfaat dari adanya perjanjian asuransi jiwa; yakni 
perlindungan kepada tertanggung/tertunjuk terhadap risi
ko cacad atau kemun£kinun kematian dan jaminan hari tua* 
Dalam artian yang sempit jaminan itu ditujukan kepada 
perorangan yakni tertanggung/tertunjuk ataupun ahli wa
risnya. Dalam arti kalau tertanggung meninggal dalam 
jangka waktu asuransi, raaka tertunjuk atau ahli warisnya 
akan mendapat uang asuransi. Sedang apabila tertanggung 
tetap hidup sampai jangka waktu asuransi berakhir* maka 
tertanggung sendiri yang akan menerima uang asuransi. 
Dalam artian yang luas maka asuransi jiwa ini turut mem- 
bantu kesejahteraan masyarakat; dalam arti apabila sese- 
orang atau suatu keluarga mendapat musibah kematian sa- 
lah seorang anggauta keluarganya, padahal terhadap ang- 
gauta keluarga tersebut telah diansuransikan jiwanya, 
maka keluarga yang menderita musibah tersebut mendapat-* 
kan uang asuransi untuk sekedar meringankan beban pende- 
ritaannya dalam hidup bermasyarakat,

Di sini kita akan menemukan tiga unsur daripada 
asuransi jiwa yaitu:
1t Unsur yang pertama, pihak tertanggung berjanji memba-

L̂og. cit.
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yar uang premi kepada penanggung sekaligus atau ber- 
angsur-angsur*

2, Pihsk penanggung akan membayar sejumlah uang tertentu 
kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangaur- 
angsur apabila terjadi apa yang telah diperjanjikan.

3* Yang ketiga suatu peristiwa yang semula belum jelaa 
akan terjadi sebagai gantungsn dari pelaksonaan pemba** 
yar an oleh penanggung.

2. Bukti Por.-jannian Asuranai Jiwa
Seseorang yang mendalilkan suatu hak bahwa ia mero- 

punyai hak maka ia harus membuktiksn adanya hak tersebut, 
Hal ini dapat kit a lihat pada pasal 1861 Kitab Undang-un- 
dang Hukum Perdatat Kemudian bagaimanakah kita dapat mera- 
buktikan tentang adanya porsetujuan asuransi jiwa? Untuk 
itu kita harus melihat terlebih dahulu kepada aaal mula 
seseorang menjadi tertanggung* Di sini kita lihat bahwa 
untuk dapat menjadi tertanggung haruslah terlebih dahulu 
memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh 
perusshaan asuransi. Atas dasar keterangan-keterangan ter
sebut maka Perusshaan Asuransi akan membuat suatu kontrak 
yang harus ditandatangani oleh seseorang yang akan masuk 
asuransi.

Pasal 255 KUHD berbunyi; ”Suatu pertanggungan ha
rus dibuat aecara tertulis dalam suatu akta yang dinama- 
kan polis”*
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Dari ketentuan pasal 255 KURD tersebut, maka kita akan da
pat menarik suatu kesimpulan bahwa bukti dari persetujuan 
asuransi jiwa haruslah suatu bukti dengan tulisan dalam 
hal ini berupa tulisan atau polis asuransi. Uengapa untuk 
bukti dari persetujuan asuransi harus ada bukti dengan tu
lisan?* Untuk jawaban ini kita akan kembali klaim asuransi 
yakni dalam hal tertanggung meninggal atau jangka waktu
asuransi berakhir, dan tertanggung atau ahli v/arisnya me-

\

nuntut pembsyaran uang asuransi pada penanggung; dalam su
atu ketentuan umumnya tentang syarat-syarat untuk mempero- 
leh asuransi dikatakan/disebutkan harus adanya polis asu- 
rcnsi dan kvritansi tentang pembayaran premi terakhir* Hal 
ini mutlak diperlukan fcerhubung untuk dapatnya memperoleh 
pembayaran uang asuransi.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak memberikan 
perumusan yang jelas tentang polis, tetapi pasal 255 KUHD 
menyebutkan bahwa polls adalah akte yang mengandung per
setujuan. Polis itu sendiri oleh beberaps perusahaan Asu
ransi Jiwa diberikan perumusan yang lebih konkrit, seperti 
misalnya dari ketentuan UtfUM pa? Asuransi jiwa “Jiv/asraya” 
yang pada pasal satu ketentuan umumnya mengatokan bahwa 
polis adalah surat kontrak yang raemuat perjanjian asuransi 
jiwa.

Polis asuransi jiv/a bila ditinjau dari sudut bagi 
kepentingan pihak tertanggung, adalah raerupokan alat bukti 
adanya pertanggungan jiwa dan besarnya uang pertanggungan
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dipakai sebagai bahan pembuktian dalam rangka pengajuan 
klaim asuransi* Pihak tertanggung masih dapat menggunakan 
garana lainnya seperti yang diatur dalam pasal 257 jo pa
sal 258 KTJHC yaitu alat bukti tulis lainnya, misalnya su-
rat permintaan menjadi peserta asuransi jiwa# kuitansi-t
kuitansi pembayaran premi, sejauli mana alat-alat bukti 
tersebut dapat meyakinkan Hakim. Selain daripada itu me- 
nurut pasal 261 KUHD apabila terjadi kelalaian penyampai- 
en polis kepada pihak tertanggung, maka wajiblah penang
gung nengganti kerugian kepada tertanggung kirsnya dapat 
timbul dari kelalaian.

Ditinjau dari sudut bagi kepentingan pihak penang
gung, kegunaan polis asuransi ialah: .
1. merupakan bukti adanya perjanjian asuransi jiwa dengan 

pihak tertanggung, membawa risiko bagi penanggungtber- 
kewajiban membayar uang pertanggungan kepada pihak 
tertanggung, apabila terjadi kematian sebelumnya atau 
habisnya masa kontrak perjanjian asuransi jiwa;

2* untuk melindungi pihak penanggung dari tuntutan eemu 
atas klftim asuransi yang diajukan oleh seseorang* 

Apakah polis merupakan syarat mutlak bagi perjanjian asu
ransi jiwa? Untuk pertanyaan di atas apabila ditinjau da
ri ketentuan dalam KUHD, bahwa polis bukanlah merupakan 
syarat adanya perjanjian asuransi jiwa. Bunyi pasal 257
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KUHD sebagai berikut*
Perjanjian pertanggungan diterbitkan sekctika setelah 
ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal 
balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai bcr- 
laku semenjak saat itu, bahkan sebeluranya polisnya di~ 
taada-tangani*

Sifat polis dengan demikian hanyalah merupakan alat atau 
sarana bahan pembuktian yang diharuskan oleh undang-undang, 
Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 258 KUHD yang menga- 
takans

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut* 
diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian 
bolehleh lain-lain alat pembuktian dipergunakon jtiga, 
manakala sudah'ada suatu permulaan pembuktian dengan 
tulisan*Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan sya- 
rat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu 
perselisihan* dalam jangka waktu antara penutupan per
janjian dan penyerohan polisnya, dibuktikan dengan se- 
gala alat bukti; tetapi dengan pengertian bahwa segala 
hal yang dalam beberapa mac am pertanggungan oleh keten- 
tuan-ketentuan undang-undang atas ancaman-ancaman ba- 
tal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, 
harus dibuktikan dengan tulisan,

llengenai isi polis asuransi diatur di dalam pasal 
304 KUHD* Di dalam pasal 304 KUHD tersebut ditentukan bah* 
wa yang harus dimuat dalam isi polis asuransi jiwa, ialah:
1 * hari ditutupnya pertanggungan?
2, nama si tertanggung;
3, nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4* saat mulai berlakunya dan berakhimya risiko bagi si 

penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pexiianggungan;
6, premi pertanggungan tersebut.
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Ayat 1. hari ditutupnya pertanggungan
Pengertian hari di sini ialah meliputi tanggal, bu- 

lan dan tahun. Penentuan ketiga hal tersebut di atas sangat 
penting, karena menyangkut seat risiko yang harus dipikul 
oleh penanggung, Ketentuan ini bagi tiap-tiap perusahaan 
asuran3i jiwa dirumuskan bermacam-macam, kita ambil contoh 
perumusan yang dibuat P$. Asuransi Jiwasraya pada ketentuan 
umum polis disebutkan bahwa polis berlaku sejak dikeluarkan 
dan pembayaran premi telah dilakukan.
Ayat 2. nanxa si tertanggung

Pengertian tertanggung dalam asuransi jiwa, dirumus
kan sebagai orang yang jiwanya dipertonggungkan, dan sudah 
sepatutnya orang tersebut dicantumkan dalam polis asuransi 
jiwa* Menurut kepusfcakaan tertanggung harus ditafsirkan ae- 
begai orang yang secara lane sung raeminta, dan menandatangani 
perjanjian asuransi jiwa, di dalam polis disebut pemegang 
polis,

Ayat 3. nama orang yang ,i iv/anya dip ert onfyzunxtemi
Di dalam polis asuransi jiwa, bahwa oran^ yang jiwa- 

nya dipertanggungkan disebut “tertanggung", mereka itu ada- 
leh obyek bahaya bagi asuransi jiwa. Pengertian jiwa di si
ni menyangkut urnur seseorang, undang-undang tidak menyebut- 
kan tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran daripada 
tertanggung, keterangan tersebut sangat penting bagi pe
nanggung. Dengan demikian jelas bahwa pada asuransi jiwa
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eelalu di nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
Ayat 4* saat mulai berlaku dan berakhimya risiko bafti si 

penanggung
Di dalam polis asuransi jiwa bahwa mengenai saat 

mulai berlakunya selalu ditetapkan setiap tanggal terten
tu pada bulan tersebut* dan berokhimya risiko bagi pe
nanggung bilamana penanggung telah memenuhi kewajiban me- 
nurut perjanjian terhadap pemegang polis, setelah jangka 
waktu kontrak selesai atau tertanggung meninggal dunia 
sebelumnya
Ayat dan 6. uang pertan/^ungan dan premi asuransi

An tar a uang pertanggungan dan premi asuransi berhu- 
bungan erat sekali, semakin besar uang pertanggungan yang 
akan dibayarkan oleh penanggung berkaitan pula dengan be- 
samya perhitungan premi yang harus dibayar oleh pengam- 
bil asuransi* Di dalam polis dicantumkan pula,, kepada ai- 
apa uang pertanggungan akan dibayarkan.

Bila kita lihat pasal 304 KUHD tidak disebutkan 
syarat-syarat adanya tertunjuk yaitu orang yang ditunjuk 
untuk menerima uang pertanggungan jika tertanggung mening
gal dunia sebelumnya, Di lain pihak maksud daripada per
janjian asuransi jiwa bukan hanya untuk kepentingan bagi 
pengambil asuransi saja, tetapi juga memberikan perlin- 
dungan kepada orang yang seharusnya diberikan perlindung- 
an, seperti i3tri dan anak-anaknya sebagai satu satuan 
keluarga* orang yang disebut terakhir ini biasanya dise-
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but atau berkualitas sebagai tertimjuk*
Kemungkinan lain ialah uang pertanggungan akan di- 

bayarkan kepada pemegang polio, apabila jangka waktu kon- 
trak telah selesai,sedang pemegang polis masih hidup* Ma
ka sifat uang pertanggungan yang akan dibayarkan ialah 
tidak lain dari pada uang tabungan pemegang; polia selama 
jangka waktu kontrak setelah diperhitungkan dengan besar- 
nya bunga menurut pihak penanggung.

3* Kewaf1iban Tertanp/̂ un̂
Pengertian tertanggung dalam perjanjian asuransi 

jiwa berbeda dengan pengertian tertanggung dalam perjan
jian asuransi kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 246 
KUHD. Kebiasaan yang terjadi dalam praktek perjanjian 
asuransi jiwa, bahv/a pengambil asuransi/pemegang polis 
sekaligus berkedudukan sebagai tertanggung, tetapi tidak 
selamanya selalu demikian, kemungkinan pengambil asuransi 
tidak berkedudukan/berkualitas sebagai tertanggung, keja** 
dian seperti ini jelaa dapat kita jumpai dalam perjanji
an asuransi jiwa secara kolektif, di mana seorang majikan 
mengangsuransikan jiwa para karyawannya, dan apabila kar- 
yawan tersebut dalam menjalonkan'tugasnya mengalami kece- 
lakaan di luar kesengajaannya, sehingga menyebabkan me- 
ninggalnya karyawan tersebut,maka kepada keluarganya yang 
ditunjuk dapat dibayarkan uang pertanggungan oleh pihak 
penanggung melalui majikan selaku pemegang polis.
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Dalam hal apabila pengambil asuransi tidak berkua- 
litas sebagai tertanggung, maka baginya diletakkan kewa- 
jiban untuk memberikam
- keterangan tentang status hubungan antara pengambil 
asuransi dengan tertanggung, apakah ada hubungan keluar- 
ga, buruh, majikan, kreditur, debitur atau bentuk hu
bungan lainnya;

*- keterangan tentang kesehatan tertanggung;
"• membuat surat pernyataan, bahwa keterangan-keterangan 
yang diberikan oleh tertanggung tersebut adalah benar 
dan atau disetujui kebenarannya.

Fungsi tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa 
secara kolektif adalah bersifat aktif■> karena kepadanya/ 
tertanggung akan dibayarkan uang pertanggungan setelah ma- 
sa kontrak habis#

Lain halnya apabila pengambil asuransi sekaligus 
bertindak sebagai tertanggung, maka fungsi tertanggung di 
sini sangat pasif, karena tertanggung hanya bersifat for* 
malitas saja sepertis
1. tertanggung bukannya kontroktan, ia tidak raembayar se- 

jumlah uang premi;
2* tertanggung hanya semata-mata atas jiv/anya dipertang

gungkan sebagai pemenuhan dalam persyaratan perjanjian 
asuransi jiwa, ia bukannya orang yang ditunjuk untuk 
menerima uang pertanggungan.

Sekarang marilah kita melihat pasal 251 Kitab Un-
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dang-undang Hukum Dagang yang berbunyi;
Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau- 
pun setiap tidak memberitahukan hol̂ -hal yang tidak di- 
ketahui oleh ai tertanggung betapapun itikad baik ada 
padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya 
si penanggung telah mengetahui keadaan sebenamya,per
janjian itu tidak akan ditutup dengan syarat yang sa
me, mengakibatkan batalnya pertanggungan,

Pengertian tertanggung menurut pasal 251 KUHD ialah peng
ambil asuransi,
Keterangan tertanggung secara aktif bisa dikatakan membe
rikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk keper- 
luan penanggung di samping itu bagi tertanggung yang juga 
berkedudukan sebagai pengambil asuransi ataupun orang yang 
jiwanya dipertanggungkan ia berkewajiban untuk pembayaran 
premi asuransi.

Keterangan yang tidak tepat dan- tidak benar dari 
si penanggung akan mengakibatkan dapat dibatalkannya per
janjian asuransi oleh penanggung. Perraasalahannya ialah 
bagaimanakah bila tertanggung memberikan suatu keterangan 
yang tidak benar yang akan mengakibatkan kerugian bagi pi~ 
hak penanggung? Untuk ini semua di samping dapat dibatal
kannya perjanjian asuransi yang iainnya hukum pidana meng- 
ancam pula perbuatan yang dilakukan dengan sanksi pidana. 
Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal 3G1 KUHfc yang 
berbunyii

Barang siapa dengan tipu muslihat menimbulkan penger
tian yang keliru pada penanggung mengenai keadaan yang 
berhubungan dengan pertanggungan sehingga penanggung 
tersebut menyetujui perjanjian yang tentu tidak akan 
disetujuinya atau setidak-tidaknya dengan syarat yang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN TENTANG ASURANSI JIWA DI INDONESIA DIDIT SOSIALISTIANTO



21

demikian apabila diketahui keadaan yang sebenaraya di- 
ancon dengan pidana penjara paling lama satu tahun em- 
pat bulan.

4* Kewa.iibon Penangflun#
Di dalam perjanjian asuransi jiwa kita uenyebut pi-

hak-pihak dalam arti sempit, maka yang dimalcaud sebagai
pihak*-pihak ialah pengambil asuransi dan pihak penanggung,
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa penanggung adalah
pihak yang menawarkan jasanya untuk menerima risiko pihak
lain, dan ia menyanggupkan diri memberikan pembayaran uang
pertanggungan, selayaknya pembayaran tersebut oangat diha-
rapkan oleh pihak pengambil asuransi maupun oleh tertunjuk
dikemudian hari.

5Ilenurut Santoso Foedjosoebroto^ dalam ordonansi me- 
ngenai Perusahaan Asuransi Jiwa (LIT 1941 Hof 101) diatur 
syarat~ayarat yang diperkenankan sebagai penanggung, ring- 
kasnya terdapat tiga macam badan perusahaan, yaitu:
1* Perseroan l'erbatas;
2. Perusahaan Bersama;
3. Perusahaan Atas Saham Saham,
Dari ordonansi itu jelas diatur, bahwa pihak penanggung ti
dak diperkenankan bersifat perseorangan, harus berbentuk 
perusahaan yang dirailiki lebih dari satu orang*
Karena perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian yang

50p. cit,. h. 119.
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berlaku bertahun-tahun, pihak pengambil asuransi dengan 
penuh kepercayaan kepada pihak penanggung membayarkan 
premi bertahun-tahun sebagai tabungan bagi dirlnya untuk 
diambil kemanfaatan di kelak kemudian hari*

Hanya dalam bentuk badan hukum dapat dijamin ke- 
lestarian pihak-pihak di dalam perjanjian asuransi jiwa, 
sedang apabila penanggung usaha dalam bentuk peroeorang- 
an, kelestariannya dibatasi oleh lamanya orang itu hidup, 
Kepentingan pengambil asuransi dalam asuransi jiwa harus 
dilindungi dari kemungkinan yang tidak diinginkan* maka 
walaupun perusahaan asuransi jiwa sudah didirikan dalam 
bentuk suatu badan hukum, kepadanya masih dilekatkan pe- 
ngawasan oleh undang-undang, berupa keharucan untuk me- 
ngadakan re-asuransi atas selisih di atas Rp 2*500,00 da
ri setiap pembayaran premi yang diperoleh dari pihak pe
ngambil asuransi^don diharuskan memberikan laporan kepa
da Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai data-da- 
ta jumlah peserta/pengambil jiwa beserta jumlah premi 
yang diterima.

Maksudnya agar kumpulan pembayaran premi dari pe
ngambil asuransi, jangan sampai dipakai sebagai spekula- 
si dalam dunia perdagangan oleh perusahaan asuransi, se
hingga dapat dicegah kemungkinan kerugian yang akan me-

wTawancara dengan Bapak Hadi Soepono Kepala Ca- 
bang PT Asuransi "JIWASRAYA* di Madiun tanggal 24 Mei 
1980.
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nimpa diri pengambil asuransi, yang diakibatkan jatuh pa- 
ilitnya perusahaan asuransi.

Ada 2 (dua) kewajiban-kewajiban pokok penanggung, 
ialah sebagai berikuts
1* Kewajiban menerbitkan dan menyerahkan polis;
2* kewajiban untuk membayar uang pertanggungan*

ad. 1* Kewajiban menerbitkan dan menyerahkan polis.
Pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang 

berbunyii
Ditutupnya perjanjian menerbitkan bagi si penanggung 
untuk menanda-tangani polis tersebut dalam waktu yang 
ditentukon dan menyerahkannya kepada si tertanggung.

Polis merupakan bukti tertulis bahwa telah terjadi perjan
jian asuransi jiwa* sedang saat berlakunya perjanjian asu
ransi diatur oleh pasal 257 ayat 1 KUIiD yang berbunylsr -

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah 
ia ditutup, hak-hak dan kewajiban bertimbal baiik da
ri si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku se- 
menjak saat itu, bahkan sebelumnya polisnya ditanda- 
tangani.

Pasal ini berlaku jika penutupan perjanjian asuransi jiwa 
dilakukan lengsung oleh penanggung (Perusahaan A s u r a n s i  
Jiwa) tanpa melalui perwakilan atau petugas dinas luar/ 
pemasaran. Sehingga semua syarat langsung dapat diketahui, 
dan diterima, sehubungan dengan itu permulaan perjanjian 
asuransi dengan permulaan risiko bertepatan dalam eatu 
waktu, saat itu pula dapat diserahkan polis asuransi ke
pada pihak pengambil asuransi.
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Di dalam praktek dunia perasuransian, perusahaan 
asuransi menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi o~ 
leh oalon, tertanggung atau pengambil asuransi „ seperti 
pengisian formulir permintaan asuransi jiwa, mengisi for- 
mulir mengenai kesehatan calon tertanggung, sehingga di~ 
perlukan tentang waktu untuk menerbitkan sampai dengan 
penyerahon polis kepada pihak pengambil asuransi. Tetapi 
pada kebiasaan yang terjadi pada perusahaan asuransi me*- 
nentukan sebagai berikut, bahwa saat berlakunya polis a- 
ouransi sejak dikeluarkan, dan pembayaran premi pertama 
telah dilakukan.
ad. 2# Kewajiban untuk membayar uang pertanggungan.

Pembayaran uang pertanggungan merupakan akibat da
lam perjanjian asuransi, karena akibat prestasi yang te~

o,lah diterimaV penanggung/perusahaan asuransi berupa pem
bayaran premi oleh pihak pengambil asuransi* Saat pelak^ 
sanaan pembayaran uang pertanggungan selamanya tidak se- 
Xalu bersamoan dengan saat meninggalnya tertanggung ka
rena pengajuan klaim asuransi harus melalui beberapa pro- 
sedur dan formalitas tertentu. Prosedur dan ketentuan se- 
macam ini bertujuan untuk menghindari adanya perbuatan 
yang tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak Iain yang 
mempunyai kepentingan atas polis* yang sifatnya merugikan 
bagi pihak penanggung*
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5* Macam~macam Protekoi Pada Agaransi Jiwa
Mengadakan asuransi jiwa, pengambil asuransi ber- 

makaud untuk mengadakan penjagaan 3’inansiil, bagi orang- 
orang yang dalam perjanjian (hal ini dinyatakan dalam po
lls) sebagai tertunjuk (orang yang akan menerima asuran- 
si), manakala ia yang biasanya berfungsi sebagai penang
gung (kepala keluarga) meninggal dunia* Semua jumlah 
yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi tergantung pada 
apa yang telah ditetapkan/diperjanjikan dalam polio* Di 
Indonesia di mana pada umtunnya si pencari nafkah adalah 
suami (orang laki-laki) maka kebiasaan yang tercantum di 
dalam polis sebagai penerima asuransi adalah isteri dan 
atau onok-anak* Di dalam polis asuransi di camping nama 
isteri, juga dicantumkan nama onak-anak dari isteri yang 
telah dicantumkan pada polis.

Tentu akan timbul pertanyaan; di Indonesia seba
gai negara yang sedang berkembang di mana keadaan ekono- 
minya belum memimgkinkan untuk berpikir secara jangka 
panjang, macam-macam proteksi apakah yang biasanya ada 
dan umumnya digunakan di Indonesia.

Setelah kita membahas atau menguraikan tentang 
asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa pada khususnya, 
sekarang marilah kita melihat bentuk perlindungan asuran
si jiwa di Indonesia. Di dalam kegiatan asuransi kita me- 
ngenal beberapa bentuk perlindungan yang dapat dipilih 
oleh calon tertanggung sesuai dengan kemampuan dan keu~
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aagannya atau keadaan ekonomi dari el pengambil asuransi.
Untuk ini untuk semua bentu-bentuk perXindungaa 

tersebut dapat kita kelompokkan menjadi;
1* Eka v/aktu: adalah merupakan perlindungan asuransi ter- 

hadap kematian yang masih muda; asuransi ini memberi- 
ksn pertanggungan terhadap jiwa seseorang dalam v/aktu 
tertentu dengan syarat-syarat sebagai berikut i 
a* Bila tertanggung meningeal dunia dalam jangka v/aktu 

yang ditetapkan dalam polis, maka perusahaan asuran
si akan membayar uang pertanggungan kepada ahli wa- 
ids yang berhak; 

b, Bila tertanggung tetap hidup sampai jangka waktu po
lis, maka perusahaan tidak akan membayar apa-apa ke
pada tertanggung.

Adapun sifat daripada Asuransi Eka waktu sebagai beri
kut:
1) Ilanya dapat digunakon untuk menjamin asuransi sela- 

ma waktu yang ditentukan saja sedangkan setelah di- 
Xampauinya waktu tersebut tidak akan berguna Xagij

2) Premi asuransi Eka Waktu adalah yang termurah diban- 
dingkan dengan bentuk Xainnya* Dan bentuk pertang
gungan ini selalu dapat diperpanjang* apabila batas 
v/aktunya telah habis;

Untuk setiap perpanjangan atau pembaharuan akan menga
kibatkan bertambah tingginya premi yang harua dibayar 
oleh pengambil asuransi* HaX ini tidakXah diakibatkan
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oleh perpanjangan atau pembaharuan itu sendiri tetapi 
diakibatkan oleh risiko yang harus dihadapi perusaha- 
an akan bertambah tinggi dengan adanya perpanjangan 
tersebut (umur tertanggung yang bertambah tua, yang 
mengakibatkan untuk mati/meninggal dunia bertambah 
tinggi). Oleh karena itu premi asuransi Eka Waktu a- 
kan terlihat rendah untuk tertanggung yang berusia mu- 
da dan akan bertambah tinggi dengan bertambah tuanya 
umur tertanggung,
3) Seleksi yang dilakukan terhadap calon tertanggung 

asuransi Eka Waktu akan lebih teliti daripada asu- 
ransi lainnya baik mengenai keadaan kesehatan dari 
si calon maupun mengenai keadaan lingkungen atau 
kehidupan di rumah atau di pekerjaannyaj

4) ^suransi ini dianggap sebagai asuransi yang bersi- 
fat sementara karena waktunya teleh ditetapkan dan 
biasanya akan merupakan batu loncatan bagi mereka 
yang belum mampu untuk membayar premi yang lebih 
tinggi;

5) Polis asuransinya selalu dapat diperbaharui atau 
dipez*panjang apabila masa kontraknya telah habis. 
Sebagai contoh; pertama-tema tertanggung menutup 
polis asuransi Eka Waktu satu tahun, setelah habis 
masa kontraknya dapat memperpanjang satu tahun la- 
gi atau memperbaharuinya dengan jangka waktu yang 
lebih lama;
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6) Dapat dirubah dengan bentuk pertanggungan laiimya. 
Kegunaannya?
1* dapat memberikan jaminan asuransi kepada mereka yang 

berpenghasilan kecil (bagi mereka yang bekerja atau 
pekerja yang tidak penuh);

2# berguna bagi seseorang yang akan mengajuk&n pinjaman 
maka polisnya (polio asuransi) dapat digunakan sebagai 
jam! nan;

3* memberikan jaminan asuransi kepada peserta-peserta da
ri suatu kegiatan tertentu yung pelaksanaannya hanya 
dalam waktu yang relatif pendek (singkat)* Kisalnya, 
menjarain pemain sepak bola dunia selama mereka menga- 
dak an pertandingan, di mana mungkin pemain akan menda- 
pat cedera selama pertandingan tersebut berlangsung.

2. Asuransi seumur hidup*
Ialah suatu asuransi permanen yang termurah. ^alam 

hal ini perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggung
an kepada pengambil asuransi (tertanggung) atau kepada ab~ 
li warisnya apabila tertanggung meninggal dtmia pada batas 
waktu polis atau tetap hidup pada batas akhir dari waktu 
yang telah ditentukan.
Perbedaannya dengan asuransi Eka Waktu ialah;
1. pada asuransi seumur hidup tidak ditentukan jangka wak

tu asuransi itu berlaku, hanya sebagai dasar perhitung- 
an ditentukan batasnya sesuai dengan dana yang tersedia
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dalam tabel yang dipergunakan;
2* pada asuransi seumur hidup ada kepastian bshv/a perusa- 

haan asuransi akan membayar uang asuransi, sedang pada 
asuransi ska v/aktu perusahaan hanya akan membayar uang 
asuransi bila tertanggung meninggal pada waktu terten- 
tu seperti telah diperjanjikan;

3. jlka dibandingkan dengan polis asuransi lainnya, polls 
asuransi seumur hidup inileh yang mungkin paling . baik 
karena polis terletak di tengah-tengah di antara polis 
polia asuransi lainnya, seperti premi untuk asuransi 
seumur hidup lebih tinggi dari % a  waktu tetapi lebih 
besar dari Dwi Guna, Savingnya tidak sebesax Dari Guna, 
tetapi lebih besar dari Eka Waktu (tidak ada sama seka- 
li).

3. Asuransi dwi guna.
Suatu bentuk pertanggungan di mana perusahaan asu

ransi akan memberikan proteksi terhadap kematian dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu (Jika 
tertanggung meninggal dunia dalam batas waktu tersebut ma
ka ahli warisnya akan menerima sejumleh uang yang tertulis 
di dalem polisnya) dan proteksi terhadap kehidupan (tetap 
hidup) yaitu jika tertanggung tetap hidup sampai akhir 
jangka waktu yang ditetapkan dalam polls, maka perusahaan 
akan tetap membayamya uang pertanggungannya kepada peme
gang polis atau ahli warisnya.
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Oleh karena itu bagi negara-negara yang sedang 
berkembang di mans keadaan perekonomian masyarakatnya ma- 
sih 3angat lemah dan kesadaran menabung (untuk men&bung) 
dari sebsgian masyarakatnya masih sangat kurang, maka po~ 
lis asuransi Dwi Guna ini sangat bermenfaat.

Adapun macam-macam polio asuransi Dwi Guna yang 
terdapat di Indonesia antara lain:
1.’ BEA SISWA, suatu bentuk asuransi yang menjamin kelang* 

sungan study pada saat belapar di Perguruan Tinggi;
2, BEA ASUHAIT, pada prinsipnya sama dengan asuransi Dwi 

Guna» hanya bedanya bahwa uang asuransi tetap dibayar- 
kan sekaligus pada saat berakhirnya asuransi (masa a- 
suransi) walaupun tertanggung meninggal dunia dalam 
masa asuransi. Si samplng itu dibayarkan pula tunjorig
an 1$ dari uang asuransi tetap setiap bulan berturut- 
turut mulai dari bulan berikutnya tertanggung mening
gal dunia sampai pada masa akhir asuransi, tunjangan 
dan uang asuransi dibayarkan kepada yang ditunjuk un
tuk menerima faedah asuransi (ahli war is yang sah).

3* Bekal Dewasa, suatu bentuk asuransi yang member! ja- 
minan/bekal kepada putra-putri (anak-anak dalam hal ; 
persiapan berumah tangga, persiapan hidup berdiri sen- 

%

diri dan lain-lain keperluan lagi*

Demikianlah sedikit dari bermacaro-macam asuransi 
yang dikenal di Indonesia, yang memberikan proteksi kepa
da pesertanya dengan berbagai bentuk dan macam asuransi,
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di samping itu masih ada macam-macam asuransi lainnya*
Di Indonesia sendiri tentang asuransi Dwi Guna ini 

telah digalakkan/diperkenalkan lebih luas oleh Menteri 
Dalam Negeri berupa: perjanjian kerja sama antara Dopaiv 
temen Dalam Negeri dengan Perusahaan Perseroan (Pesero)
PT Asuransi Jiwasrsya No* 296 tahun 1976 No* 007 PU*1276 
tanggal 1 Desember 1976 tentang Pelaksanaan Jaminan Hari 
i’ua dan Perlindungan Keluarga Karyawan dalam bentuk Per
tanggungan jiwa, Dalam perjanjian itu ditetapkan,£p6rjan- 
jian kerja sama antara Departemen Dalam Negeri dengan 
perusahaan Perseroan (Pesero) PT Asuransi Jiwasraya di 
dalam melaksanakan pemberion jaminan hari tua dan perlin- 
dungan keluarga bag! para karyav/an dalcxa lingkungsn De- 
partemen Dalam Negeri di Pusat dan di ^aeroh-daerah ter-* 
masuk karyawan daerah otonom,

Sebagai tindak lanjut daripada perjanjian kerja 
sama antara Departemen Dalam Negeri dengan Perusahaan 
Perseroan (Pesero) PT Asuransi Jiwasraya No* 296 tahun 
1976 tanggal 1 Desember 1976 No. 007 PU*12?6 tentang Pe^ 
leksonaan Jaminan Hari Tua dan Perlindungon keluarga kar
yawan dalam bentuk pertanggungan jiwa, maka untuk pelak- 
sanaannya dan pengembangan kerja sama tersebut ditetap- 
kan pedoman pelaksanaan sebagai berikut:
Bab I : Ketentuan mengenai Ikatan Pertanggungan Jiwa 

Dwi Guna Kumpulon.
Pasal 1 : Yang dimaksud dengan pertanggungan Jiwa Jenis
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Dwi Guna Kumpulan adalah;
1* Uang pertanggungan dibayarkan pada mas a akhir 

pertanggungan yaitu setelah mencapai usia 55 
tahun jika tertanggung masih hidup atau sege- 
ra jika tertanggung meninggal dunia dalam ma~ 
sa pertanggungan.

2. Masa membayar premi sampai mencapai usia 55 
tahun atau sampai tertanggung meninggal dunia 
dalam masa pembayaran prexoi*

3i Besaraya premi dibayarkan oleh tertanggung 
dihitung berdasarkan tabel premi yang tertu- 
ang dalam lamp Iran I perjanjian kerja sama 
tersebut*

4* Jaminan tambahan diberikan kepada yang berhak 
jika tertanggung di dalam masa pertanggungan 
oleh sebab sesuatu kecelakaan meninggal dunia 
seketika dan atau nenderita cacad tetap*

Basal 3 : "Ikatan pertanggungan Dwi Guna kumpulan ini di- 
lengkapi pula dengan jaminan tambahan sebagai- 
mana diatur menurut ketentuan yang tercantum da
lam lampiran dua*.

Kemudian apabila kita melihat pasal 8 dari pedoman tersebut
maka di situ dicantumkan:

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai PT Pe
ru a ahaan Jiwasraya menyediokan dana yang dapat dip in- 
jam oleh pemegang polis guna melakukan usaha-usaha yang 
bersifat produktif, antara lain untuk mengadakan/mem- 
perluas koperasi/produksi/konfeksi dan usaha poaitif 
lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para 
anggauta.

Pasal 10 s wBunga pinjaman ditetapkan sebesar 1% setiap bu- 
lannya, Pembayaran bunga pinjaman diiakukan 
tiap-tiap bulan atau diiakukan menurut jadwal 
pembayaran yang disetujui oleh kedua belah pi
hak” •

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan 
bahwa untuk asuransi Dwi Guna ini kita dapatkan macam-ma- 
cam kegunaan antara lain:
1. Sebagai pertanggungan untuk membayaxkan uang pert ang-
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gungon setelah masa pertanggungan selesai/atau mening- 
gal dunia/apabila meninggal dunia dalam masa pertang
gungan;

2. Sebagai pertanggungan jaminan tambahon bila mengalami 
kecelakaan tetapi tidak sampai meninggal dunia;

3. Sebagai suatu perusahaan yang memberikan pinjaman mo
dal terhadap pemegang polis--
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PEIOTTU'TAK BEMBAYARAI^KLAIM PADA 
ASURANSI JIWA

Pada prinsipnya mengenai penuntutan pembayoran / 
klaim pada asuransi jiwa tidaklah sama dengan klaim/pem- 
b ay or an klaim pada asuransi kerugian- Di dalam asurensi 
kerugian prinsip membayar klaim yang setepat-tepatnya ka 
rena kehilangan/kerugian yang diderita dalam harta keka- 
yaannya, tetapi asuransi yang berkaitan dengan kehidupan 
manusia seperti asuransi jiwa* kematian, hari tua, sakit, 
kecelakaan, tidak dapat lag! bekerja dan sebagainya maka 
bukan lagi ganti rugi dalam arti yang sebenarnya yang di 
bayarkan oleh perusahaan asuransi, sebab badan/jiwa ma
nusia tidak dapat diukur harganya* Pada asuransi jiwa 
p emb ay ar on/ kl aim yang dibayarkan jumlaimya sad ah diper- 
janjikan terlebih dahulu dengan perusahaan asuransi, ma
ka hal ini tidak ada persoalan pembeyaran klaim yang se- 
tepat-tepataya*

Kewajiban yang utama dari penanggung adalah memba
yar uang asuransi kepada ahli wards /keluarga/tertunjuk, 
atau bahkan kepada tertanggung sendiri, apabila perjanji
an asuransi jiwa itu diadakan untuk jangka waktu terten- 
tu, kemudian setelah jangka waktu tersebut habis dan ter
tanggung tidak/belum meninggal dunia, maka kewajiban si 
penanggunglah untuk membayarkan uang pertanggungan terse-
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but kepada si tertanggung*
Adapun klaim pembayaran uang asuransi itu dapat 

diajukan pada penanggung, apabila:
1* Jangka waktunya asuransi itu sudah habis;
2. Terjadinya kematian;
3* Perjanjian asuransi yang terhenti.
Ad* 1* Jangka waktunya telah habis.

Perjanjian asuransi jiwa di antara penanggung dan 
tertanggung, yang di dalam hal ini sama-sama sepakat me*- 
nentukan jangka v/aktu berlokunya perjanjian osuransi*Apa- 
bila sudah dilampauinya jangka v/aktu tersebut maka si pe
nanggung haruslah membayar uang asuransi kepada tertang
gung.
Ad, 2» Terjadinya kematian*

Perjanjian asuransi jiwa yang diadakan antara pe
nanggung dengan tertanggung yang menggantungkan pada ke
matian tertanggung sendiri, Apabila tertanggung meninggal 
dunia, maka penanggung harus membayar uang asuransi kepa
da tertunjuk/ahli waris/keluarga, asal kematian si ter- 
tanggung adalah kematian yang wajar yang tidak disebabkan 
oleh hal-hal yang tercantum di dalam pasal 306, 307 KUHD* 
Ad, 3 Perjanjian asuransi jiwa yang terhenti,

Maksudnya adalah apabila antara penanggung dan ter
tanggung sudah ada perjanjian asuransi dalam jangka waktu 
tertentu, misalnya sepuluh tahun dan kemudian ternyata 
pada tahun ke 6 tertanggung tidak sanggup membayar premi
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asuransi, akibatnya perjanjian asuransi itu terhenti. Ma
ka tertanggung akan mengajukan klaim pembayaran uang asu
ransi, untuk jangka waktu yang sudah dilampsui saja yaitu 
lima tahun.

1* Syarat Yang Hrusi Dipenuhi Untuk Memperoleh Pembayaran/ 
Klaim Asuransi Jiwa

Di Indonesia mengenai syarat-syarat yang harus di- 
penuhi untuk memperoleh klaim asuransi jiwa masih memerlu- 
lean persyaratan-persyaratan yang boleh dikatakan menyebab- 
kan sangat sedikitnya orang-orang atau badan-badan yang 
mengangsuransikan dirinya. Hal ini sebetulnya sangat ber- 
tolak belakang dengan bagaimana petugas asuransi mengejar- 
ngejar mencari nasabah, di mana persyaratan untuk masuk 
asuransi lebih mudah daripada menuntut pembayaran aoursn- 
si/menuntut klaim asuransi*

Apakah ini memang merupakan ge jala-gejala yang ada 
pada negara-negara yang sedang berkerabang, di mana tertib 
administrasi masih belum memadai sehingga karena terlalu 
banyaknya persyaratan-persyaratan dari perusahaan asuran
si untuk memperoleh klaim asuransi menyebabkan orang-o- 
rang atau badan-badan menjadi enggan untuk masuk/mengang- 
suransikan dirinya. Hal inilah yang seharusnya diselidiki 
oleh perusahaan asuransi, sehingga dari hasil penpelidik- 
on itu akan bisa diperoleh ponemuan-penemuan baru yang a- 
kan bermanfaat untuk memajukan perusahaan asuransi*
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Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk memper- 
oleh klaim asuransi jiwa/ Adapun syarat-syarat yang diper- 
lukan/yang dimint a oleh perusahaan asuransi jiwa untuk 
mengajukan penuntutan pembayaran/klaim asuransi sebagai 
berikuti
A* Jika tertanggung masih hidup.

1' Polis yang bersangkutan;
2* Surat keterangan pengenal dari pemegang polis;
3, Kuitaiisi yang sah dari pembayaran premi yang tcra- 

khir.
B* Jika tertanggung meninggal dunia*

1 . polis yang bersangkutan;
2, Surat keterangan kematian dari pamong praja;
3* Surat keterangan sebab-sebab kematian dari dokter 

yang memeriksa jenasah tertanggung;
4* Kuitansi yang sah dari pembayaran premi yang tera~ 

khir.
Jika kita meninjau syarat-syarat yang diperlukan 

untuk menerima uang asuransi seperti tersebut di atas, ma
ka nyatalah bahv/a pembayaran klaim asuransi tidaklah akan 
mudah dibayarkan* Sebab v/alaupun tertanggung masih hidup 
tidaklah cukup hanya polis yang bersangkutan saja yang ha
rus diajukan, melainkan juga harus disertai dengan bukti- 
bukti lain yang sah* Hal ini amatlah janggal karena polis 
itu sendiri menurut pasal 304 KUHD sudah memuats 
hari ditutupnya pertanggungan;
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- nama si tertanggung;
- nema orang yang jiwanya dipertanggungkan;
~ saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si pe~ 
nonggung;

- jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
- premi pertanggungan*
Sehingga polis ini sebenamya sudah. merupakan bukti yang 
cukup untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah 
orang yang berhak. Dikatakan aroat janggal karena pada sa
at seseorang masuk atau mempertanggungkan dirinya pada 
suatu perusahaan asuransi, untuk pembuatan polis asuran
si tersebut telah diminta bukti-bukti yang sah dan oten- 
tik seperti, kartu penduduk, kartu keluarga, surat kawin 
dan bukti-bukti lain yang ada hubungannya dengan diri 
tertanggung* Lain halnya jika tertanggung meninggal dunia, 
memang diperlukan suatu penyelidikan atau pembuktian yang 
lebih sempurna untuk mencegah tertipunya perusahaan asu
ransi* Untuk meningkatkan/memajukan kegairahan beransuran- 
si di Indonesia atau negara-negara yang sedang berkembong 
diperlukan suatu rangsangan yang berupa pembayaran yang 
cepat dan persyaratan yang tidak begitu menyulitkan,

Menurut hemat saya untuk pembayaran asuransi jiwa 
dalam hal ini jika tertanggung maeih hidup sebaiknya po
lis itu sendiri cukup untuk digunakan sebagai alat pemba
yaran klaim asuransi* Sedang jika tertanggung meninggal 
dunia maka selain polis, surat kematian dari dokter sangat
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diperlukan untuk sebagai syarat dalam pelaksanaan pemba
yaran uang asuransi* Sebab dari surat keterangan kemati
an tertanggung, dapat diketahui terutama mengenai sebab 
sebab kematian tertanggung* Hal ini berhubung dengan ke~ 
tentuan dalam pasal 307 KUHD yang mengatakan:

Apabila seseorang yang telah mempertanggungkan jiv/a- 
nya, membunuh diri, atau dihukum mati maka gugurlah 
pertanggungan itu.

Maka apabila sesuai dengan surat keterangan dokter
bahwa tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri atau
karena pelaksanaan pidana mati, maka perusahaan asuransi
(penanggung) tidak wajib membayar uang asuransi.

2* Cara Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Jiv/a
Setelah kita membicarakan tentang syarat-syarat 

yang diperlukan untuk memperoleh klaim asuransi jiwa, ma
ka tibalah kita sekarang pada cara pelaksanaan pembayaran 
pada asuransi jiwa*

Di dalam syarat-syarat umum yang diterbitkan oleh 
Perusahaan asuransi jiwa, pada umumnya tidak pemah di
cant umkan berapa lama uang asuransi itu bisa diterima se
telah yang bersangkutan mengajukan klaim asuransi jiwa* 
Untuk ini kita tidak akan menjumpai suatu ketentuanpun 
yang membicarakan persoalan jangka v/aktu pembayaran klaim 
asuransi jiwa. Segera setelah menlnggalnya seseorang un
tuk mana digantungkan atau berakhimya jangka waktu asu
ransi maka si tertanggung dalam jangka waktu yang tertentu
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Harus mengajukan klaim asuransi jiwa, dengan menyerahkan 
bukti berupa polis, surat keterangan kematian, kuitansi 
terakhir pembayaran premi, surat kawin, kartu keluarga, 
dan sebagainya* Setelah persyaratan dimaksud diserehkan 
kepada Perusahaan Asuransi maka baru beberapa bulan kemu- 
diaa yang bersangkutan bisa memperoleh pembayaran atau 
yang bersangkutan/tertanggung atari.raenerima uang muka i 
dari uang asuransi* Permasalahannya di sini ialah meriga- 
pa pembayaran asuransi ini sangat membutuhkan jangka wak
tu yang cukup lama. Pari penjelasan yang saya terima dâ  
ri Perusahaan Asuransi Jiwa3raya di HadiuzJ akan kita 
dapatkan bahwa cara pelaksanaan pembayaran membutuhkan 
jangka waktu yang relatif cukup lama* Hal demikian dise^ 
babkan karena semua persyaratan-persyaratan dalam perming 
taan pembayaran uang asuransi tidak fcanya cukup diselesai- 
kan oleh Perusahaan Asuransi setempat (Kantor Perv/akilan) 
melainkan harus diproses pula di Kantor Pusat Asuransi, 
Setelah ada jawaban/persetujuan untuk dibayar dari kantor 
pusat, maka uang asuransi baru bisa dibayarkan kepada yang 
berhak* Inilah sal ah satu hambatan yang menyebabkan ter* 
lalu lamanya pembayaran asuransi. Dari cara pelaksanaan 
pembayaran yang dilakukan jelas tidak ada ketentuan baik 
pada syarat-syarat umum dari perusahaan asuransi itu ten-

'Wawancara dengan Kepala Kantor Asuransi Jiwasraya Bapak Hadi Soepono tanggal 10 Juni I960,
7
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tang jangka waktu dan cara p embay er an asuransi jiwa*

3« Besamya Pembayaran Yang Dilakukan dalam Rupiah
Ketentuan umum pada perusahaan asuransi jiwa pada 

prinsipnya untuk melakukan pembayaran selalu berdasar pa
ds* mata uang dollar Amerika. Alason yang dikemukakan ia- 
lah untuk tidak merugikan nasabah berhubung dollar Ameri-

Dka adalah mata uang yang paling lama, mantap dan stabil* 
Ini 1 ah suatu keanehan bagi suatu negara yang mata uangnya 
menurut Undang-undang adalah rupiah»menggunakan mata uang 
negara lain yang mau tidak mau pasti sangat membingungkan 
para nasabah dengan tingkat pendidikan yang Osansat seder- 
hana. Dan karenanya hal ini sulit bagi perusahaan asuran
si untuk menjangkau kalangan-kalangan yang berpendidikan 
rendah karena penjelasan-penjelasan yang, diberikan pasti 
akan sangat membingungkan*

qDalam tabel dari PT Asuransi Jiwasraya untuk meng- 
hitung premi hanya dicantumkan untuk asuransi sekian ribu 
dollar Amerika. Dengan mengingat usia tertanggung maka 
tertanggung untuk pembayaran preminya bisa memilih sesuai 
dengan yang dikehendakinya, misalnya untuk pembayaran pre
mi tiap bulan, setiap tiga bulan, setiap semester dan se
tiap tahunan telah ditentukan jumlah premi sekian dollar

41

8Ibld.
q■ Brosur dari PT Asuransi Jiwasraya di Lladiun*
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'UWVr^fTA7AKAAN* TAs AfRLANGGA- 
1 1 S A Y 4

M / L 1K

Amerika dan kemudian baru dikurskan Ice dalam rupiah,
Dalam contoh tabel dl bawah ini dimuat mulai ma3a 

pertanggungan lima tahun sampai dengan dua puluh lima ta
hun.
Sebagai contoh; Tarip premi Dwi Guna perorangaa jumlah 
pertanggungan 1,000 $ US.

Uala |________ 3§sSuE£££§££gi££S_22_tahan__
■ ■■■Mg ■—

■* 1 bulan I 3 bulan__ 6 bulan ?....12 bulan
20 i 2,93 1 8,32 * 16,03 30,82
21 V 2,94 1 8,35 * 16,08 30,92
22 i 2,95 8,39 T 16,16 31,08
23 t 2,97 1 8,43 16,24 31*2424 t 2,99 8*49 16,35 31,45
25 t 3,01 f 8,55 1 16,46 31,66
26 i 3,03 * 8,60 1 16,57 31,87
27 t 3,05 • 8,68 • 16,71 32*1728 X 3,08 * a;?5 16,84 32,3929. • 3,11 f 8,83 * 17,01 32,71
30 r 3,14 1 8,92 T 17,17 33,02
31 t 3,18 1 9,03 ' 17,39 33,4432 t 3,21 f 9,13 ' 17,58 33,81
33 i 3,26 * 9,26 » 17,83 34,28
34 t 3,31 t 9,40 * 18,10 34*81
35 t

* 3,36 ? 9,48 * 
t t

18,37
i

35*33

•Dari tabel tersebut di atas maka kita hanya menge- 
tahui/menerima saja ketentuan-ketentuan dari perusahaan a- 
ouransi yakni bahwa untuk jumlah pertanggungan 1,000 $ US, 
maka peserta asuransi hanya diminta untuk membayar premi 
yang dikehendaki, bulanan, triwulan, semester atau tahuan.

Dalam hal ini tidaklah disebutkan berapa besar pro- 
sentase premi maupun bagaimana car a perhitungon premi ter
sebut, Peda ketentuan umum asuransi jiwa hanya ditentukan 
bahwa untuk pembayaran premi bioa dibayarkan secara bulanan,
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triwuXan, semester dan tahunan dan besamya tiap^tiap pem
bayaran premi sesuai dengan tabeX.

Porraasalalian berikut ialah bagaimana bila tertang- 
gung meninggal dunia sedang premi tersebut telah terlanjur 
dibayarkan untuk satu tahun? Apakah kelebihan pembayaran 
tersebut dapat dikembalikan?

Sebenaraya pembayaran premi ploh tertsnggung/peng~■
ambil asuransi haruslah diartikou untuk satu tertanggung 
asuransi sesuai dengan kesepakatan untuk berapa lama/tahun 
asurani jiwa itu telah ditutup. Jadi di dalam masalah ter
sebut di atas, walaupun tertanggung/pengambil asuransi te
lah membayar preini untuk satu tahun bahkan untuk lebih da-

•v

ri satu tahun sekalipun, maka apabila tertanggung atau o- 
rang kepada siapa asuransi jiwa digantungkan meninggal se- 
belum akhir tahun/akhir tenggang, maka premi yang dibayar
kan/telah dibayar tidak dapat dituntut kembali* Sedangkan 
ahli warisnya/tertunjuk berhak untuk menuntut pembayaran 
uang asuransi.

Hal ini sesuai dengan hakikat asuransi adalah untuk 
mengaXihkan risiko; untuk mengaXihkan risiko mana kepada 
tertanggung/pengambil asuransi diwajibkan untuk membayar 
premi#

Menurut Wirjono Prodjodikoro^ dikatakan bahwa pem
bayaran premi pada suatu perjanjian asuransi adalah merupa-

Wirjono Prodjodikoro» Hukum Asuransi di Indonesia. 
Pembimbing Masa, Jakarta, h* 79-®*

10
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kan keharusan, dengan aiasan yang dikemukakan oleli beliau 
sebagai berikuts
- di dalam paaal*~posa2 KURD yang mengatur mengenai asuran
si tidak disebutkan mengenai kemungkinan adanya asuran
si tanpa premi;
perjanjian asuransi tanpa preini berarti sama saja dengan 
perjanjian Mbah/pengMbahan/schenking/oleh penanggung, 
sedeng kenyataannya asuransi merupakan jenis perjanjian 
tersendiri di samping penghibahan ataupun jenis-jenis 
lainnya*-
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BAB XV

KESIMPULAN DAN SARAN

Se jak dikenal.nya asuransi padaumumnya dan asuransi 
jiwa padakhusus nya sampai sekarang teXah mulai meiqperha- 
tikan titik-titik terang kearah kemajuan, malauipua beXum 
dikatakan cukijp memuaskan dan culcup raeluas dilihat dari se- 
gi pertambahan-pertambahan tertanggung. Bila dilihat dari 
kegiatan perekonomian secara keseluruhan jnaupun dari Begi 
jiimi nh penduduk yang secara potensiel berada di dalam jvm- 
Xah yang cukup besar» perkembangan asuransi jiwa belum ms- 
nunjukkan gambaran yang dapat dikatakan memuaskan. Kurang 
meluasnya kegiatan asuransi jiwa di Indonesia di antaranya 
disebabkan:
1. Kurangnya pengertian masyarakat terhadap asuransi di 

mana di antaranya terdapat mereka yang telah mengetahui 
apa ya ng dimaksud dengan asuransi tetapi beluzn menger- 
ti secara jelas manfaat/keuntungan apa yang dapat di- 
peroleh dengan msuknya menjadi salah seorang tertang
gung dan bagaimana ter jadinya keuntungan yang akan di- 

*

perolehnya. Banyak pula di antaranya yang tidak menger- 
ti sama sekali apa sebenarnya yang dimaksud dengan 
asuransi dan spa kegunaannya.

2« Rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh se bagi an besar 
masyarakat* sehingga akan terasa sulit sekali bagi me-

£5
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reka yang menyisihkan sebagai an dari pendapatannya wa- 
laupun dalam jural ah yang relatif kecil untuk suatu ke- 
perluan lain di samping konsunsi atau keperluan yang 
dianggop penting dan mandesak, walaupun mungkin ke- 
inginan untuk itu telah ada pada mereka.

3* Keadaan perekonomian di masa lalu, di saat inflasi se- 
dang melanda perekonomian Indonesia, samg?ai saat ini 
TTinsnh meninggalkan kesan yang kurang baik, kesan itu 
di antaranya, masyarakat selalu curiga dan akan selalu 
berhati-hati terhadap aetiap keputusan yang akan di- 
ambil, yang berhubungan dengan setiap penundaan peng- 
gunaan uang yang diperlukan olehnya.
Kecurigaan ini mungkin disebabkan oleh adanya keldiawa- 
tiran terhadap penurunan nilai uang yang akan diguna- 
kan di masa mendatang dibandingkan dengan apabila uang 
tersebut digunakan pada saat ini.

4* Kurangnya penerangan atau kagiatan-kegiatan lainnya 
yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk dapat me- 
ningkatkan pengertian masyarakat tentang perasuransian, 
sehingga masyarakat dapat memahami atas kegunaan dan 
keuntungan dari pada asuransi.

5. Dipercepatnya cara pembayaran klaim asuransi jiwa sebab 
pada umumnya masyarakat Indonesia merasa takut atau ka- 
watir bila uangnya hilang percuma dan sukamya memper
oleh klaim asuransi.
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mereka harm benar-'benar mengetahui cara pertiitungan 
premi bukan hanya menggunakan tabel secara pasif ar- 
tinya hanya melihat angfca-angfca yang sudah ditentur 
kan di situ tetapi harus dapat memberikan penjelasan 
tentang bagaimana kita mengperoleh jumlah premi yang 
se demikian itu *

4* Dalam peningkatan j uni eh tertanggungi porusahaan ha- 
rus aktif 'berusaha untuk memberikan pengertian ten
tang aeuranei dan menambah pengetahunn kepada mereka 
yang telah mengetahui baik mengenai asuranoi itu sen-* 
diri maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan per** 
asuransian di Indonesia sehingga akan lebih membuka 
kesempatan bagi mereka untuk turut atau tidaknya me- 
ka dalam kegiatan asuransi/rasajadi tertanggung, di 
samping dilakukaa suatu usaha untuk dapat menjamin 
tingkat kemantapan dari mereka yang telah menjadi ter
tanggung tetap terus*

Saya yakin dengan adanya perobahan-perobahan de
ngan penambahan-penambahan pasal 2 baru daleua Kitab Uh- 
dang-aosdang Hukum Dagang yang mengatur tentang perumusan 
dari pada asuransi jiwa, yang meneakup keseluruhan unsur- 
unsur dalam perjanjian asuransi jiwa yang disoouaikan de
ngan kemajuan dari negara dan bangs a Indonesia tercinta$~
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