
•BAB' V

KESIMPULAN DAN SARAN

Akhirnya sebagai penutup, yaag b e rtit ik  tolak dari 

pembahasan yang telah saya kemukakan dalam bab-bab terda- 

hulu, maka saya akan memberikan kesimpulan yaag b er is i 

pokok-pokok pembahasan dari keseluruhaa. penulisan skripsi 

in i , dan selanjutnya saya akan memberikan saran yang be -  

r i s i  secara singkat mengenai pandangan pemikiran saya, d£ 

ngan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan asuransi 

jiwa di Indonesia.

1. Kesimpulan

a. Seperti dalam perjanjian pada umumnya, maka perjanjian 

asuransi jiwa terbentuk sejak adanya kata sepakat atau 

konsensus antara pengambil asuransi dengan penanggung, 

dan sejak saat itu  pula timbul hak dan kewajiban d i 

antara para pihak tersebut.

b. Adanya p o lis  dalam perjanjian .asuransi jiwa sangat 

penting, dalam kedudukannya sebagai dasar pelaksanaan 

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Disamping 

itu  p o lis  dapat digunakan sebagai alat bukti,. apabila 

terjad i sengketa diantara para pihak, baik sengkata 

yang berhubungan dengan pembentukan perjanjian maupun 

sengketa mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari
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perjanjian aeuransi jiwa tersebut.

c . Di dalam perjanjian asuransi jiwa, pihak penanggung da

pat membatalkan perjanjian yang telah dibuat, apabila 

terbukti adanya kesengajaan yang merupakan itikad  buruk 

dari pengambil asuranai atau orang yang herkepentingan- 

atas uang pertanggungan, dengan memperb«rat resiko yang 

menjadi heban penanggung.

d. Di dalam perjanjian asuransi jiwa, pihak penanggung da

pat membatasi atau membatalkan tanggung jawabnya untuk 

membayar uang pertanggungan, apabila terbukti tertang -  

gung meninggal dunia karena bunuh d ir i, dipidana mati , 

berkelahi tanding, karena kesalahan pengambil asuransi. 

atau kesalahan tertunjuk, dan mungkin sebab-sebab kema

tian tertanggung yang lain  yang tergantung atas pen ila i 

an dan pertimbangan penanggung.

2. S a r  a n

a. Alangkah baiknya, apabila di dalam KUHD yang mengatur -  

tentang pertanggungan jiwa, ditambahkan pasal yang me -  

ngatur mengenai pengertian asuransi jiwa yang lebih  le&g 

kap dan dapat mencakup semua unsur-unsurnya, hal in i  d i 

maksudkan untuk memperoleh kesatuan pengertian, sehing- 

ga dapat dihindarkan pelbagai penafsiran.

b. Hendaknya, di dalam pasal 304 KUHD ditambah dengan ke -  

tentuan mengenai tertunjuk atau orang yang menerina uang
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pertanggungan, sebab hal in i harus ada dalam perjan -  

jian  asuransi jiwa.

c . Hendaknya di dalam pasal KUHD ditambah mengenai -  

pembatasan atau peniadaan tanggung jawab penanggung 9_ 
yang disebabkan adanya kematian tertanggung akibat he£ 

kelahi tanding, akibat perbuatan pengambil asuransi a- 

tau orang yang berkepentingan atas uang pertanggungan, 

hal in i dimaksudkan agar dapat sejalan dengan perkem -  

bangan asuransi jiwa dewasa in i .

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA

PRIJO WIBOWO




