
SKRIPS1 :

PRIJO W I B O W O

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM 
KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN 

PERJANJIAN ASURANSI JIWA

s

FAKULTAS HUKUM 

UNTVERSITAS AIKLANGGA 
1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA

PRIJO WIBOWO



TAKGGUKG JAWAB PENAKGGTOG DALAM KAITA1OTA DENGAB
PELAKSANAAN PERJAKJIAH ASURANSI JIWA

S K R I P S I

M1L1IC
PERPUS TAK.AAN 

' U N ( V P R S | T A S  A I R L A N G G A "  
 ̂ o iv. \ B A Y A

OLEH 

PRIJO WIBOWO

FAKULTAS HUKUM UHIVERSITAS AIRLANGGA 

S U R A B A Y A  

1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA

PRIJO WIBOWO



TANOaUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM KAITAKNYA DENGAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA

/ V  w l 2}
tfxjL

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS 

DAN MEMMTJHI SYARAT-SYARAT UHTUK 

MENCAPAI GELAR SARJAHA HUKUM

OLEH 

PRIJP JKBOWQ 

038211517

M 1 L 1 K.
P E R P U S TA K A A N  

u n i v e r s i t a s  A I R L A N G O A '  

S U K a D A Y A

S U R A B A Y A

1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA

PRIJO WIBOWO



KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuban Yang Maba Esa, akbim ya saya 

dapat aenyeleealkaa 6kripsi i n i .  Oleb karena itu  sepatut -  

nya eaya m-emaniatkan ucapan eyukur kehadirat-Kya, atas ke- 

murabaa dan pertolongan-Nya.

S eperti pada umumnya untuk ntemperoleb ge la r  sarjama,
0

maka peaulisan sk r ip s i in i  saya ajukan umtuk melengkapi t& 

gas dan jnem.ermhl syarat-syarat untuk ateacapai g e la r  S arja - 

na Hukum pada Fakultas Hukum U niversitas Airlangga#

Di dalam penyusunan sk ripsi i n i ,  tidak se& ikit ke -  

eu lita a , hambatan, maupun tantangan yang saya hadapi, namun 

berkat adanya bimbingan dan pengarahan dari do sen pembim -  

bing, maupun deagan usaba sekuat tenaga yang d is e r ta i do -  

rongan keyakinan dan kepercayaan d ir i  se n d ir i, maka akbir- 

nya dapat iuga saya selesaikan*

Walaupun demikian penulisan sk r ip s i i n i ,  tidak  lu  -  

put adanya kekurangaa, iial in i  eaya menyadari sebagai manf£ 

s ia  pasti mempunyai kelemahan dan keterbatasan peagetabuaiu 

Oleb karena itu  eaya menyadari babwa, sangatlab besar ar -  

tin y  a bantuan dan dukungan dari oramg la in  d i dalam penyu- 

sunan sk r ip s i in i*  Untuk itu  pada kesempatan in i  perkenaa- 

kan eaya, menyampaikan ra6a terima kaeib yang sedalam. 

dalamnya kepada :

1* Yang terhormat Bapak Sawzari 3oentoro,S*H., selaku do -

i i i
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sen pembirabing/penguji*

2. Yang terhorraat Bapak DR* Budhi Prasetya, S*H., daa Ba

pak A. Oemar Wongsodiwirjo, S.K ., selaku dosen penguji. 

3* Yang terhorraat Bapak daa Ibu dosen yang la in , yang t i  -  

dak dapat saya sebutkan satu persatu, dengan tekun te -  

lah memberikan pengetahuaimya eelama saya mengikuti peg. 

didikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

/f. Yang, terhorraat Bapak Abdullah Syatar,Bsc., beserta s ta f 

selaku piapioan rayon A*J*B.. Bumiputra 1912 d i Kawedan- 

an Pare, yang telhh memberikan pengetahuannya yang d i -  

m ilik i, yang sangat saya butuhkan guna melengkapi penu- 

lisan  skripsi in i*

5* Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya, yang te - 

lah memberikan dorongan eemangat di dal am penyelesaian 

penulisan skripsi in i .

Harapan saya, semoga i s i  skripei in i  memberikan ma& 

faat khueuenya bagi rekan-rekan mahaeiswa^Fakultas Hukum, 

dan mas#arakat pada umumaya*

Surabaya, 25 Juni 1987 * 

Priyo Wibowo

i f
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BAB I

PENDAHULUAff

1* Permasalahaa : Latar _pelakaag dan Rumusannya ,

Setiap maausia normal di dal am perjalanan hi du pay a 

past! mempuayai harapaa uatuk dapat hidup deagan amaa, te& 

teram, dan layak. Deagaa kemampuaa yang dim ilik i berusaha 

uatuk memenuhi kebutuhaa hidupaya, akan tetapi tidak se la  

manya berhasil, kareaa dalam kenyataaanya kemungkiaaa re- 

siko hidup senaatiasa meagancam. Deagan demikian maausia 

di dalam hidupaya dihadapkaa adanya ketidakpastian, aamua 

maausia sebagai makhluk ciptaaa Tuhaa yang tertinggi te -  

lah diberi akal pikiraa uatuk meacari daa meaemukaa cara 

yang diaaggapaya paliag tepat uatuk meagatasi taataagaa -  

taataagaa hidup.

Taataagaa hidup yang merupakan suatu kenyataaa daa 

senaatiasa meagancam perjalaaaa hidup maausia adalah, ke

rn ungkiaan terjadinya peristiwa-peristiw a yaag dapat me -  

ayebabkaa leayapnya atau berkuraagaya sumber kebutuhaa hi, 

dupnya. Sedaagkaa peristiwa yaag pasti dialami daa tidak 

dapat dihindarkaa oleh setiap maausia adalah perlstiwa 

kematiaa, karena tidak ada yaag leb ih  pasti daripada ke -  

matiaa daa sebaliknya tidak ada yaag leb ih  tidak pasti da 

ripada eaat terjadiaya kematiaa* Deagaa kematiaa akan me-

1
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ngakibatkaa hilaagnya sumber peaghasilaa*

Apabila kematiaa in i  menimpa eeoraag suami yang me& 

puayai peraaaa sebagai peacari aafkah dalam suatu keluarga* 

maka akaa berakibat berheatiaya sumber kebutuhaa hidup ba- 

g i keluarganya atau orang-orang yang berkepentiagan ataan- 

nya. Deagaa demikiaa berheatinya sumber kebutuhaa hidup, a 

kaa dapat mealmbulkan bebaa hidup yaag harus dipikul oleh 

keluarga yang ditiaggalkannya. Berkeaaaa deagaa hal ia i  m& 

ka diperlukan baatuaa semeatara selama jaagka waktu ter -  

teatu kepada keluarga yang ditiaggalkaa tersebut,agar da -  

pat menyesuaikaa deagaa koadisi baru.

Di dalam masyarakat modem detfasa ia i ,  usaha yaag 

ditempuh uatuk meaghadapi resiko hidup seperti tersebut di 

atas adalah deagaa cara meagalihkaa atau melimpahkaa re -  

siko yaag meajadi bebaaaya itu  kepada pihak la in , dalam 

hal in i kepada perusahaaa asuransi jiwa yaag meagkhususkaa 

usahanya di bidaag ia i  sebagai profesinya*

Sebelum pelimpahan resiko dapat diterima, maka pe— 

rusahaaa asuraasi jiwa atau penaaggung lebih  dahulu akaa 

melakukaa seleksi terhadap resiko yaag headak diterima te£ 

sebut. Apabila resiko diterima, maka berarti telah ada ke- 

sepakataa antara peaaagguag deagaa pihak yaag melimpahkaa 

resiko. (peagambil asuraasi). Kesepakataa tersebut merupa- 

kaa syarat terbeatukaya perjaajiaa i . asuraasi jiwa* Sela&
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jutnya sebagai konsekwensinya, penanggung mempunyai kowa -  

jiban menyerahkan p o lls  dan membayar uang pertanggungan pa 

da eaat perjanjian asuransi jiwa barakhir, sedangkan pihak 

pengambil asuransi meapunyai kewajiban membayar sejumlah -  

uang baik secara sekaligus maupun berkala yang disebut pr§ 

mi, disamping member! tahukan hal-hal yang berkenaan dengan 

keadaan d ir i tertanggung atau jiwa yang dipertanggungkan , 

yang telah dilakukan sebelum perjanjian ditutup, bahkan S£ 

belum. premi pertama dibayar.

Sedangkan di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi 

jiwa tersebut, tidak tertutup kemungkinan timbilnya masa -  

lah-masalah yang ada kaitannya dengan tanggung jawab pe -  

nanggung terhadap reeiko yang menjadi beban, maupun ter -  

hadap kewajibannya membayar uang pertanggungan. Untuk da -  

pat mengetahui leb ih  lan jut masalah-masalah yang saya mak- 

sudkan, maka saya akan memerinci dalam beberapa pertanyaan 

sebagai berikut :

a. Sampai seberapa jauh pelaksanaan tanggung jawab. penang- 

gung dalam hal ada pemberatan resiko pada penanggung?

b. Sejauh manakah tanggung jawab penanggung yang berkenaan 

dengan kewajibannya membayar uang pertanggungan, apabi- 
la  mengetahui tertanggung meninggal dunia dalam keadaan 

tidak wajar ?

Beberapa permasalahan yang telah saya sebutkan di 

atas, adalah yang menjadi pokok pembahasan di dalam penu -
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k

li6 an  sk r ip s i i n i .

2. Pen-1 elasan Judul

Judul yang saya pergunakaa di dalam penulisan skri£  

s i  in i  adalah : « Tanggung Jawab Penaaggung Dalam Kaitanya 

Deagan Pelaksaaaan Perjaajiaa Asuraasi Jiwa 11 •

SebeluoL saya menj elaskan keseluruhaa judul secara 

singkat, maka sebelumnya saya mertgaaggap perlu untuk meaj£ 

laskan pengertiaa "Peaaiiiggimg" dan "Perjanjian Asuraasi Ji, 

wa'1 yaag. terdapat di dalam judul, agar tidak timbul penaf- 

siran yang^berbeda dengaa yang 6aya maksudkaa.

Adapun yaag dimaksud penaagguag, adalah pihak yang 

menerima resiko dalam perjaajiaa  asuransi, yaag meaangguag, 

pembayaraa uang pertaagguagaa, deagaa mengikatkaa d ir i  ua

tuk pembayaraa tersebut.

Sedaagkaa meageaai peagertian perjaajiaa asuraasi

j.iwa, akaa saya kemukakaa d i f ia is i  yaag terdapat di dalam

"Ordonnafctie op het Leven6ver2ekeriagbedrijfM (S* 19i*l-101*

raulai berlaku 1 Mei 1941)» pasal 1 ayat (1) huruf (a),yaag,

berbunyi sebagai berikut :

Overeenkomstea van levertsverzekering, de overeeakoms -  
tea to t het doen van geldelijk e  uitkeringea tegen geaot 
van premie ea in. verbaad met het levea o f  dea dood- vaa 
den measch, overeeakomsten vaa herverzekering daaronder 
begrepea,;, met diea verstaade, dat overeeakomsten vaa 
oagevallenverzekering a ie t  a ls overeenkomstea vaa le -  
veasverzekering wordtfa beschouwd; (Perjaajiaa pertaag,- 
guagaa jiwa adalah suatu perjaajiaa. uatuk membayar se- 
jumlah uaag karena telah diterimanya uang premi, yaag
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berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, per -  
tanggungan reasuransi termasuk di dalamnya, sedangkan 
pertanggungan-kecelakaan tidak termasuk dalam pertang- 
gungan Jiwa).

Jadi 6ecara keseluruhan judul di atas mengandung -  

pengertian bahwa, sejauh mana tanggung Jawab- penanggung -  

terhadap resiko yang, menjadi bebannya, yang termasuk juga 

di dalamnya mengenai tanggung jawab- terhadap kewajiban meg 

bayar uang pertanggungan, di dalam pelaksanaan perjanjian*

3* Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka di dalam 

perjanjian asuransi jiwa pada prinsipnya dituntut adanya 

itikad  baik kepada masing-masing pihak yang melaksanakan -  

perjanjian* Dengan kata la in  di dalam pelaksanaan perjam -  

jian  asuransi jiwa, masing-masing pihak harus dapat mema -  

tuhi kesepakatan yang telah dibuat* Akan tetapi dalam ke -  

nyataannya* tidak menutup kemungkinan timbul peristiwa 

peristiwa yang merupakan penyimpangan atau pelanggaran tefc 

hadap perjanjian asuransi jiwa itu . Adapun penyimpangam -  

yang saya maksudkan adalah peristiwa-peristiwa yang dapat 

merugikan penanggung, dalam a rti peristiwa yang dapat mvem.- 

pengaruhi kelangsungan tanggung jawab pihak penanggung di 

dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa,. antara la in  * 

peristiwa makin bertambah beratnya resiko yang harus d i -  

tanggung, oleh penanggung, dan peristiwa kematian tertang -  

gung yang tidak wajar*
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Berdasarkan beberapa peristiwa di ataa, akhirnya me& 

beri motiYasi kepada saya untuk meagambil judul d i dalam -  

skripsi in i  meageaai taagguag jawab peaaagguag. dalam k a it- 

annya deagaa pelaksaaaaa perjaajiaa asuraasi jiw a. Uatuk 

pembahasaa selaajutnya akaa saya bagi dalam ._dua sub-bab 

yaag pertama meageaai taagguag jawab penaagguag dalam ka -  

itaaaya deagaa ttakia bertambahaya resiko, daa yaag kedua 

meageaai alasaa-alasaa peaaagguag tidak wajib membayar 

uaag pertaaggungaa. Hamua di dalam bab-bab sebelumnya, se

bagai dasar pengertiaa saya membahas meageaai peagertiaa , 

dan perjaajiaa asuransi jiwa.

4. Iu,1,uan,.P^auli s^

D.engaa peaulisaa skripsi ia i  saya maksudkaa uatuk 

meleagkapi tugas dan memeauhi syarat-syarat uatuk meacapai 

gelafc Sarjaaa Hukum Universitas Airlaagga. Disampiag itu  

sebagai sumbangaa pemikiraa saya kepada almamater daa ma -  

syarakat pada umumaya. Sumbaagaa yang saya berikaa berupa 

sed ik it tiaj,auaa sebatas keraampuaa yaag saya m ilik i meage

aai asuraasi jiwa, khususnya meageaai taagguag jawab pe -  

naagguag. dalam kaitaanya dengaa pelaksanaaa perjaajiaa  as& 

raasi jiwa. Deagaa pembahasan in i saya meagharapkaa agar 

dapat memberikaa motivasi kepada rekaa-rekan mahasiswa yaag 

la in , uatuk meaganalisa leb ih  raendalam mengenai hal -  hal 

yaag berkaitan deagaa asuransi jiwa.
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5* Metodolojd.

Dalam peaulisaa skripsi saya ia i ,  langkah pertama -  

yang saya tempuh adalah meaemukaa permasalahaa* kemudiaa 

meagunLpulkaa bahan sebagai sumber data d i dalam meaunjaag 

daa meleagkapi peaulisaa skripsi i a i .  Sumber data dapat sa 

ya peroleh deagaa melalui studi kepustakaan maupun deagaa 

ja laa  melakukaa wawaacara deagaa pim-piaaai rayoa A-OT.B. Bti- 

miputera 1912> di Kawedaaaa Pare,

Data yaag telah terkumpul deagaa di tambah h asil ana 

l is a  saya, selaajutaya akan saya rumuskaa daa meauangkaa -  

nya dalam peaulisaa skripsi saya sebagai beatuk rumusaa 

yaag leagkap, sistim atis, daa dapat saya pertanggung jawafe 

kaa sebagai peaulisaa ilmiah*

6* Pertaaggung.laffabaa Sistimatika

Sistimatika pembahasan skripsi in i  saya susua se -  

bagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Sebagai peadahuluaa terd ir i dari, permasalahan -  

yaag meayaagkut la tar belakaag daa rumusaaaya , 

kemudiaa dilaajutkaa deagan sub-bab teataag pea- 

jelasan judul, alasaa pemilihan judul, tujuan p£ 

aulisaa, metodologi, dan diakhiri deagaa per 

taaggungjawabaa sistim atika.
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Bah II : Pengertian Asuransi Jiwa

Bab in i membahas. mengenai, a rti dan s i fa t  asura& 

s i  jiwa, kemudian. pembahasan- asuransi jiwa se -  

bagai asuransi jumlah, dan diakhiri pembahasan -  

mengenai pengaturan. asuransi jiwa. Di dalam bab. 

in i  khusus membahas; pengertian asuransi jiwa se- 

cara unium, dengan makeud sebagai dasar pembahas- 

an bab-bab berikutnya.

Bab III  : Perjanjian Asuransi Jiwa

Bab in i membahas beberapa hal yang ada hubungan- 

nya dengan perjanjian asuransi jiwa, sub-bab pe£ 

tama membahas. terbentukmya perjanjian asuransi 

jiwa, sub-bab berikutnya membahas kewajiban para 

pihak dalam perjanjian asuransi jiwa, dan bab in i 

diakhiri dengan pembahasan mengenai polis. asura&. 

s i jiwa.

Bab. IV : Tanggung Jawab Pemaniggung.

Bab in i b er is i pembahasan permasalahan. dari pe -  

nulisan skripsi saya, sub-bab pertama membahas 

mengenai tanggung jawab penanggung dalam kaitan- 

nya dengan makin bertambahnya resiko,; sedangkan 

aub>-bab berikutnya membahas mengenai alasan 

alasan penanggung tidak wajib membayar uang per- 

tanggungan.
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Bab V : Kesimpulaa Dan Saraa

Bab in i merupakaa peautup dari keseluruhaa i s i  

peaulisaa skripsi saya. Di dalam bab ia i  te rd ir i 

dari dua sub-bab yaag meliputi kesimpulaa dan. 

saraa.

Kesimpulaa saya raaksudkaa sebagai hasil pen ila i- 

aa akhir dari keseluruhan uraian bab-bab sebe -  

lumaya, sedaagkaa saraa akan b e r is i pokok pemi -  

lei ran saya, sebagai taaggapaa dari hasil tia jau - 

aa pembahasaa pennasalahaa, setelah sebelumaya -  

d itarik  kesimpulaa. Sedangkan dengan adanya sa -  

ran akan diperoleh a ltern a tif pemecahan perma -  

salahaa yaag diharapkan lebih  efektif*.

Deagaa sistim atika peaulisaa skripsi k aeperti 

tersebut di atas, saya roempunyai harapan bahwa 

para pembaca akan lebih. mudah memahami uraiaa m̂  

te r i yaag ada di dalam peaulisaa skripsi saya S£ 

cara keseluruhaa*

H-M.FT. Purwosutjipto, Peagertlaa Pokok Hukum Da -  
gaag Indoaesift. j i l i d  ke-6 seri Hukum. Pertaagguagaa*. Jam -  
bataa, Jakarta, 1983* h .l l ? .
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bab II

PENGERTIAN ASURANSI JIWA

1. A rt! dan ..Si fa t  Asuransi Jiwa

Sebelum membahas pengertiaa asuransi jiwa, lebih  ba 

ik  akan saya uraikaa dahulu mengenai pengertiaa asuransi -  

pada umumnya* Di dalam pasal 246 KUHD telah diatur menge

nai pengertian asuransi, yaag isinya berbunyi sebagai be -  

rikut :

Asuransi atau pertaaggungan adalah suatu perjanjiaa , 
deagaa maaa seoraag penaagguag mengikatkan d ir i kepada 
seoraag tertaagguag, deagaa meaerima suatu premi, ua. -  
tuk memberikaa peaggaatiaa kepadanya karena suatu ker& 
giaa, kerusakaa atau kehilaagan keuatumgaa yaag diha -  
rapkaa, yang mungkia akan dideritanya karena suatu pe
r i  stiwa yang tak tertentu.

Sesuai dengan peaempatan pasal 246 KUHD dalam bab -  

IX Buku I , ternyata pembuat Uadaag-Uadaag mempunyai maksud 

bahwa pengertiaa pasal 246 KUHD ia i  berlaku uatuk semua. 

jen is asuransi, termasuk juga dalam hal in i asuransi jiwa*

Namua maksud pembuat Uadang-Uadang perlu dipertaaya 

kan kembali* apakah sudah tepat pengertian asuransi jiwa; 

dimasukkan dalam peagaturaa pasal 246 KUHD ? Ternyata para 

sarjana tidak setuju, dan memberi taaggapaa bahwa sesuai 

dengan unsur-unsur yaag ada di dalam pasal 246 KUHD maka 

akan tepat apabila hanya dig^nakaa untuk peagertian asuraft 

s i  kerugian. Selaajutnya akaa saya tegaskaa dengan penda -

10
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pat dari DR* Santoso Poedjosoebroto, S.H., yang mengatakan 

demikian :

D ifin is i yang diberikan oleh pasal 2^6 KUHD adalah sa- 
ngat menyebelah (eenzijd ig ) karena uraian tersebut d i-  
l ip u t i  oleh suasana ganti kerugian. Cukup k ita  ingat -  
akan kalimat "memberikan ganti kerugian" (schadeloos -  
s te lle n ) . Dengan. demikian maka pertanggungan jumlah -  
(dalam maaa termasuk juga : asuransi jiwa) sukar untuk 
dimasukkan di dalam d if in is i  pasal 2/f6 KUHD tersebut.3

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 2/*6 KUHD, akhir-
4

nya dapat saya bedakan antara pengertian asuransi kerugian. 

dengan asuransi ilwa. Perhedaan tersebut dapat diketahui -  

dengan cara membandingkan siapa saja yang termasuk pihak 

dan yang herkepentingan dengan adanya perjanjian tersebut 

ataupun yang menyangkut faktor peristiwa tidak pasti.

Didalam asuransi kerugian yang dimaksud pihak-pihak 

hanyalah meliputi penanggung. dan tertanggung. Disini pe -  

nanggung berkewajiban menjamin tertanggung atas resiko yaag 

mungkin terjad i atas suatu peristiwa tidak pasti, sebalik- 

nya tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi 

sejak terjadinya kesepakatan antara kedua helah pihak. Se- 

dangkan yang dimaksud para pihak dalam perjanjian asuransi 
jiwa adalah penanggung dan pengambil asuransi, namun dalam 

pelaksanaan perjanjian harus ada tertanggung yaitu merupa- 

kan orang kepada siapa asuransi jiwa tersebut digantungkan,. 

yang kedudukannya dapat dirangkap oleh pengambil asuransi 

sendiri atau orang la in , sela in  itu  harus ada tertunjuk ya 

itu  orang yang akan aenerima prestasi dari penanggung yang
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berupa pemhayaran uang pertanggungan.

Sedangkan yang dimaksud peristiwa tidak pasti dalam 

asuransi kerugian adalah merupakan peristiwa yang terjadi. 

nya tidak disengaja yang menyebabkan pihak tertanggung me& 

derita  suatu kerugian,. kerusakan atau kehilangan kemttung- 

an yang diharapkan. Kerugian tersebut diukur berdasarkan -  

toesarnya n ila i  kepentingan terhadap barang (berwujud) ataji 

pun sesuatu hal yang tidak berwujud yang telah. di asuransi- 

kan. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti 

dalam pengertian asuransi jiwa adalah kapan saat tertang -  

gung meninggal dunia* Sedangkan kematian itu  sendiri pasti 

ter ja d i, yang akan menimpa setiap orang, hanya saat kema -  

tian itu lah  yang tidak dapat dipastikan.

Dengan perbedaan pengertian seperti yang saya ke -  

mukakan di ataa maka sekarang memjadi leb ih  je la s , yang -  

akhimya dapat dipastikan. bahwa ketentuan pasal 2/f6 KUHD 

benar-benar tidak dapat berlaku secara umum, dengan kata 

la in  hanya berlaku untuk pengertian asuransi kerugian pada 

umumnya, dan tidak dapat diterapkan untuk pengertian aau -  

ransi jiwa* Sedangkan pengertian asuransi jiwa secara khu- 

sus dapat k ita  temukan dalam ketentuan pasal 302 KUHD,yang 

berbunyi sebagai berikut, "Jiwa seseorang. dapat, guna ke -  

perluan seorang, yang berkepentingan, dipertanggungkan,,baik 

untuk selama hidupnya jiwa itu , baik untuk suatu waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian"*^

M 1 LI K
P E R P U S TA K A A N  

“ UNtVERSITAS A i R L A N G G A "

s u r a B a y a ___
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Namun pengertian pasal 302 KUHD dirasakan belum da

pat memenuhi pengertian asuransi jiwa secara lengkap* Oleh. 

karena itu  para sarjaaa berusaha untuk membuat d i f in is i  -  

asuransi jiwa yang lengkap. Selaajutnya akan. saya kemuka -  

kan d i f in is i  tentang asuransi jiwa dari H.M.N. Purwo6utji£ 

to , S.H. yang saya n ila i  telah dapat mencakup semua unsur 

dari pengertian asuransi jiwa, yang berbunyi sebabagi b eri 

kut :

"Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik  an
tara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung , 
dengan mana penutup asuransi mengikatkan d ir i selama -  
jalanmya pertanggungan membayar uang premi kepada pe -  
nanggungj sedangkan penanggung, sebagai akibat lang -  
sung dari meninggalnya orang yang jiwanya ..dipertang -  
gungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang 
diperjanjikan* mengikatkan d ir i untuk membayar sejum -  
lah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh pe -  
nutup asuransi sebagai penikmatnya".

Dalam d i f in is i  di atas diketahui bahwa perjanjian -  

asuransi jiwa pada dasarnya mempunyai s ifa t  timbal balik . 

Wirjono Projodikoro menyatakan, bahwa perjanjian disebut 

tim bal-balik apabila masing-masing pihak mempunyai hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban.^ Sedangkan Vollmar mengemukakan -  

ada perjanjian tim bal-balik bilamana dari perjanjian itu  

timbul kewajiban-kewajiban pokok (hoof*erplichtingen), dan 

terhadap prestasi dari pihak satu selalu  terdapat prestasi
7

dari pihak yang la in . '

S ifa t tim bal-balik dari perjanjian asuransi jiwa da 

pat diketahui karena adanya prestasi yang saling diberikan
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antara pengambil asuransi deagaa penaagguag, Pihak peagam- 

b i l  asuransi dalam. perjanjian  in i  mengikatkan diriaya u z l  -  

tuk membayar premi kepada penaagguag pada waktu-waktu te r - 

teatu, dalam hal i a i  sesuai deagaa kesepakataa mereka da -  

pat dibayarkan setiap bulaa, setiap triwulaa, setiap se -  

tengah tah.ua, daa eeterusaya. Pembayaraa premi ia i  merupa- 

kaa kewajibaimya, eedangkaa kewajibaa pihak pengambil asu

raasi in i  adalah merupakan hak dari penaagguag. Pihak pe -  

aaagguag mempunyal kewajibaa membayar uang pertaagguagaa -  

kepada pengambil asuraasi atau tertunjuk,. apabila tertang- 

guag menlnggal dunia ataupua. pada saat pertangguagaa her -  

akhir sedaagkaa tertaagguag, masih hidup.

2. Asuraas_i_Jiwa^_gg_bagai Asuraasi  Jranlah

Sesuai deagaa peadapat yang dikemukakaa oleh H.M.IU 

Purwosutjipto,, S.H*,, bahwa yang dimaksud deagaa asuraasi 

jumlah apahila dalam asuransi tersebut ada prestasi dari 

peaaaggjmg uatuk. membayar sejumlah uaag i.-.lu^sebagai yaag
o

telah diperjaajikaa semula. Hal in i  berbeda deagaa asuraft 

s i  kerugian, dimaaa penaagguag. berkewajibaa uatuk menggan- 

t i  kerugiaa yang benar-benar diderita  oleh tertaagguag .. 

Deagan demikiaa asuraasi jiwa merupakan bentuk koakrit da- 

ripada asuransi jumlah, karena telah memenuhi syarat-syarat 

pengertiaa asuransi jumlah. Dalam asuransi jiwa mengenai -  

pembayaran uang pertangguagan tidak didasarkan atas keru -  

giaa yang diderita  tertaagguag, melainkan didasarkan pada
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jumlah uang terteatu yaag telah disepakati pada waktu me -  

agadakaa perjanjian asuransi.

Menurut Sumy Pangaribuan Simaajuatak, S*H,, Bahwa -  

asuransi jiwa termasuk kedalam golongan asuransi yang je  -  

nisnya la ia  daripada asuransi kerugian yaitu golongan 

asuransi yang tidak sesuagguhnya atau yang disebut juga -  

"sommeaverzekeriag". Secara luas somraeaverzekering dapat 

diartikan sebagai suatu perjanjian. dimana satu pihak mengi 

katkaa dirinya uatuk membayar sejumlah uang secara sek a li- 

gus atau periodik, sedang pihak la in  mengikatkan dirinya 

uatuk membayar premi dan pembayaraa uang itu  adalah ter -  

gantung kepada hidup atau matinya tertanggung.^

Mengenai pelaksanaan pembayaraa uaag pertanggungan 

dengan. jumlah .terteatu yang telah diperjaajikan, terayata 

tidak hanya digaatungkan kepada hidup atau matinya tertang 

guag, melainkaa dapat pula dibayarkan pada akhir pertaag -  

gungan. apabila sampai saat itu  tertanggung tidak meainggal. 

Hal demikiaa dalam praktek A-J.B. Bumiputera 1912,f dapat 

saya ketemukaa pada jen is p o lis  Dwiguaa. Jenis po lie  in i 

berguna untuk aetiap keadaan dimaaa diperlukaa terkumpul -  

nya daaa yang berupa uang. pertanggungan. pada akhir per 
taaggungaa, pada saat tertanggung masih hidup atau meniag- 

gal dunia.

Pembayaran uang pertanggungan pelaksanaanaya dapat 

diberikan sekaligus atau deagaa cara diaagsur, aamua hal
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in i tidak akan mengurangi kekhususan jiwa sebagai asuransi 

jumlah. Karena jumlah uang pertanggungan. tidak akaa her -  

kurang* dan akan diterima oleh pengambil asuransi atau te£ 

tunj.uk dalam jumlah yang sesuai dengan yang telah diper -  

janjikan eemula.

Atas dasar tersebut di atas Wirjono Prodj.odikoro ,

S.H., membedakan asuransi jiwa menjadi dua macam :

a. uang asuransi pada waktu wafatnya . lorang yang ber- 
sangkutaa harus dibayar sekaligus(asuransi modal -  
atau kapitaal-verzekering),

b. uang. asuransi mulai pada waktu tersebut harus diba- 
yar sed ik lt demi sed ik it secara berangsur -  angsur 
(asuransi bunga atau asuransi pensiun atau rente-en 
pensioen-verzekeriag).

3* Pengaturan Asuransi,Jiwa

Asuransi jiwa secara khusus diatur dalam KUHD, Buku. 

I (satu), Bab X (sepuluh), Bagian Ketiga, pasal 302 sampai 

pasal 308 , sedangkan diluar KUHD ada beberapa peraturan 

mengenal asuransi jiwa, yaitu :

a. Ordonnantie op het Levens^erzekeringbedrijt (S .191*1-101, 

mulai berlaku 1 Mei 19^1> Penjelasan Bb. 15108);

b. Instruatie voor de Verzekeringskamer (S.19^1-113,, mulai 

berlaku 1 Mei 19^1);

c . Verordening op het Levensverzekeringbedrijf (S.19/fl-liz*, 

mulai berlaku 1 Mei 19^1), Penjelasan Bb.15108;

d. Regeling Tan in  te Stellen Onderzoek naar het Levensver-
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zekeringbedrijf (S. 1928-509, mulai berlaku 10 Nopembe^ 

1928);
e. Ordonnantie Bijzoadere Voorzieaiag O orlogsrisico Leven ,̂ 

verzekeringea (S.1949-438i mulai berlaku 8-12-1941)

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), KUHD (Wetboek van 

Koophandel) yang termasuk didalamaya ada ketentuaa teatang 

asuraasi jiwa secara khusus, maupun beberapa peraturaa tea 

tang asuransi jiwa yang saya 6ebutkan di atas, telah di -  

buat dan diberlakukan pada jam an kolonial Hindia-Belanda » 

Namua setelah Indonesia merdeka, KUHPerdata, KUHD, maupun. 

beberapa peraturan tersebut masih berlaku, hal in i  dapat 

k ita  temukan dasaraya pada pasal II  aturan peralihaa dalam 

Uadang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

"Segala badan aegara dan peraturan yang ada masih langsung 

berlaku, selama belum diadakan yang baru meaurut Uadang -  

Uadaag Dasar i a i " .

Latar belakaag yaag meadoroag diberlakukanaya pel -  

bagai undaag-undang (peraturaa) termasuk keteatuan menge -  
nai  asuransi jiwa, yang dihasilkan oleh Pemerintah Koloni

al Hindia Belanda tersebut, karena adanya kenyataaa bahwa 

pada saat itu  Pemeriatah R.I* masih mengfaadapi pelbagai -  

pergolakaa p o lit ik , sehiagga belum sempat uatuk memikirkait 

membuat peraturan yang baru*

Setelah bangsa Indonesia berhasil melewati pelbagai 

percobaan yang berat dan ditandai lahirnya Pemerintah Orde
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Baru yang telah meacaaaagkaa program pembanguaaa. aasioaal 

dalam segala bidaag, maka masyarakat mulai merasakaa tun. -  

tutaa yang mendesak akaa peraturan. baru. Dengan dikeluar -  

kaa beberapa peraturan yaag baru, khusueaya dalam hal in i  

yaag berkaitaa deagan peagaturan asuraasi j.iwa, maka akan. 

dapat meaggaati atau memperhaharui beberapa peraturaa me -  

ageaai asuraasi jiwa yaag telah usaag, yaag tidak dapat 

meouhi kebutuhan pergaulaa hukum secara leagkap.

Adapua i s i  peraturan baru meageaai asuraasi jiwa -  

yaag telah dikeluarkaa Pemeriatah* lehih  banyak b ersifa t -  

memberikan peagawasaa ataupua pembiaaaa,. deagaa maksud 

agar perusahaaa-perusahaaa asuraasi jiwa di dalam meajalaji 

kaa dan meagembaagkan usahaaya sejalan deagaa program pe -  

meriatah, disampiag itu  mempuayai tujuaa uatuk meliadungi 

kepeatiagaa masyarakat secara keseluruhaa*

Selaajutnya di bawah ia i  akaa saya sebutkan pelba -  

gai surat keputusan dari Pemeriatah R .I ., yang menyaagkut 

asuraasi .jiwa yaitu ;

1. S.K. Meateri Keuaagan R .I.

No. KEP. 187/IVA/1970 , Taaggal 2 April 1970.

Teataag : Peraturaa Pelaksaaaaa Teata&g Peautupaa. Asu -  

raaei Atas Obyek-Obyek Asuransi Jiwa Yaag

Ada Di Indonesia.
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2. S.K. Menteri Keuangan R .I.

No.KEP. 351/MKAV/1975*

Tentang : Pengarahan Dana-Dana Iovestasi Perusahaan 

Asuransi Jiwa Di Indonesia.

3 . S.K. Menteri Keuangaa R .I.

No.KEP. 3^6/KMK.011/1979 Tanggal if Agustus 1979*

Tentang : Cadangan Premi Dan Sisa Lebih Kekayaan (Solvan 

cy Margin) Dari Perusahaaa-Perusahaan Asuransi
0

Jiwa Di Indonesia.

4* Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No. 

SE 365/MB/1981 Taaggal 24 Jaauari 1981.

Tentang : Kode Etik Asuransi Jiwa.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No* 

SE 887/MD/1982 Tanggal 24 Februari 1982.

Tentang : Pengarahaa Sumber Dana Investasi.

6. S.K. Menteri Keuangan R .I,

Wo. 292/KMK.11/1982 Tanggal 5 Mei 1982.

Tentang : Perijinaa Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Di 

Indonesia.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No*

SE 6493/MD/1982 Tanggal 22 Desember 1982.

Tentang : Pemasaran Polis Rupiah Tanpa Indeks Daa Polis
12Rupiah Dengan Indeks*
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Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan tersebut -  

di atas, telah inemmjukkan perhatian yang besar dari Peme- 

rintah terhadap kegiatan asuransi jiwa di Indonesia.Karena 

perusahaan asuransi j.iwa dianggap mempunyai andil besar da 

lam usaha measukseskan pembangunan Nasional, apabila d i l l -  

hat dari dana yang diiavestasikaa.

R. Subekti dan R* T jitrosudib io , Kitab Undang-Un -  
dang Hukum. Dapaag dan Uadang-Uadang Kenailitan. Cet.ke- 13, 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, k. 74*

^Santoso Poedjosoebroto, Beberapa Aspekta Tentang 
Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia, Cet. ke-2 , Bhrata- 
ra,tfakffrta, 1969, b. 82,

^R« Subekti dan R, T jitrosudib io , op «c it .« h. 84*

^H*M.EU Purwosutjipto, o n .c it . .  h. 118.

^Santoso Poedjosoebroto, o n .c i t . .  h. 90.

7Ib id ..
Q
H.M.N* Purwosutjipto, o p .c i t . « h. 116.

Êmmy Pangaribuaa Simanjuntak, Pertanggungan Keru- 
gian pada umumnva: Kebakaraa: daa Jiwa* 1975, k. 114.

10Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia. 
ce t. ke-3 , PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1964, k* 140.

^H.M.N* Purwosutjipto, l o c . c i t . .
12Team Khusus Komiei Keageaan. Seksi Jiwa Dewan Asu -  

raasi Indonesia, Penuntun Keagenen Asuransi Jiwa. Jakarta, 
Maret 1984, b. 105-106.
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BAB I I I

PEBJANJIAN ASURANSI JIWA

1* Terbentuknya Per.laniiiaa Asuransi Jiwa

Seperti dalam jen is  asuransi yang la in , maka per -  

janjian asuransi jiwa terbentuk sejak adanya kata sepakat 

atau konsensus antara pengambil asuransi dengan penanggung*. 

Dengan demikian perjanjian asuransi jiwa sama dengan ben -  

tuk perjanjian pada umumnya, yaitu terbentuk secara kon -  

sensual, artinya perjanjian itu  dianggap sudah ada atau 

terbentuk pada saat terjadinya kata sepakat atau konsensus 

antara para pihak yang melakukan perjanjian*.

Seperti yang 6aya ketahui dalam praktek, perusahaan. 

A.J.B* Bumiputera 1912 telah mengeluarkan prospektus yang 

berisikan macam-macam pertanggungaa, tarip premi, berapa 

uang pertanggungaa,, beryjacam-macam ketentuan, dan biasanya 

dilampirkan pula formulir yang memuat pennintaan untuk me& 
jadi pengambil asuransi* Pengeluaran prospektus in i meru -  

pakan pemyataan kehendak dari pihak penanggung, dan apa -  

b ila  seorang mengisi formulir untuk menjadi pengambil asu

ransi, hal in i  juga merupakan bentuk pernyataan kehendak 

dari . pihak caloa pengambil asuransi,.

Dengan adanya kata sepakat sejak in i pula timbul 

hak dan. kewajiban antara para pihak secara timbal' balik.Da
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lam pasal 257 ayat 1 KUHD dikatakan bahwa, "Perjanjian per 

tanggungan diterbitkan seketika setelah ia  ditutup; hak -  

hak dan kewajiban bertimbal balik dari sipenanggung dan s i  

tertamggung mulai berlaku semenjak saat itu , bahkan sehe -  

lum polisnya ditanda tangani"*1  ̂ Dalam hal in i  ternyata 

adanya p o lis  dalam suatu perjanjian asuransi sama sekali 

tidak berkaitan dengan pembentukan perjanjiannya.

Dengan demikian perjanjian asuransi jiwa sudah ter

bentuk secara form il setelah ada kata sepakat, tetapi da -  

lam hal in i  secara m ateriil yaitu kapan penanggung mulai 

memikul resiko dan kapan saat berakhimya adanya diatur 

dalam p o lis*  Oleh karena itu  syarat m ateriil ada setelah 

p o lis  asuransi ditanda tangani oleh pengambil asuransi.

Dengan melihat kenyataan seperti di atas maka dalam. 

perjanjian asuransi jiwa dapat dibedakan antara apa yang 

disebut dengan permulaan form il dan permulaan m ateriil.Pe£ 

mulaan form il adalah saat dimana secara ju rid is  perjanjian 

asuransi jiwa telah terbentuk. Karena di dalam pemhentuk -  

annya tidak disyaratkan keharusan adanya suatu akta atau. 

tulisan tertentu, maka secara formil pula pembentukan per

janjian asuransi jiwa diten.tukan oleh saat adanya kata se

pakat. Sedangkan yang dimaksud dengan permulaan m ateriil 

adalah saat kapan secara ju rid is  penanggung mulai menjamin  ̂

yang dinyatakan dengan tegas dalam p o lis .
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Apabila terjad i resiko antara saat perabentukan per

janjian asuransi jiwa dengan saat yang disebutkan dalam pfi. 

l i s  sebagai permulaan m ateriil, maka penanggung tidak ha -  

rus bertanggung jawab atas resiko tad i. Sebaliknya apabila 

dalam p o lis  tersebut tidak menyebutkan tentang saat kapan 

penanggung mulai menangguag resiko atau bahkan dalam per -  

janjian asuransi jiwa tersebut p o lis  belum terbentuk, maka 

untuk in i  tidak berarti bahwa untuk perjanjian asuransi ji, 

wa tersebut penanggung tidak memikul resiko yang kemudiaa 

timbul* Kalau memang terjad i demikian, maka penanggung di, 

anggap mulai menanggimg resiko sejak terbentuknya konsen -  

sus (sejak terjadinya kata sepakat) diaatara kedua belab 

pihak*

Hal demikian sesuai dengan ketentuan pasal 257 ka -  

limat kedua KUHD, sehiagga kalau pada tenggang waktu anta

ra pembentukan perjanjian asuransi tersebut dengan saat -  

penyerahan p o lis  oleh penangguag sudah terjad i resiko,maka 

penanggung tidak dapat meaolak tanggung jawabnya dengaa 

alasan belum terbentuknya perjanjian asuransi jiwa secara 

m ateriil yaitu saat kapan ia  dianggap mulai menangguag, re
siko.

2 . Kewa.iiban Para Pihak

Pengambil asuransi merupakan pihak yang berhadapan 

dengan pihak penanggung dalam perjanjian « asuransi jiwa*
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Sesuai dengan s i fa t  timbal balik  dari perjanjian asuransi- 

jiwa, maka masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk 

saling. raemberikan prestasi. Pengambil a6uransi mempunyai -  

kewajiban memberitahukan hal-hal yang barkenaan dengan d i- 

r i  tertanggung disamping itu  mempunyai kewajiban membayar 

premi. Sedangkan kewajiban penanggung adalah menyerahkan 

p o lis  serta membayar uang pertanggungan. Kewajiban dari 

pengambil asuransi merupakan hak dari penanggung, begitu 

pula eebaliknya*

Kewajiban pengambil asuransi memfreritahukan keadaan

d ir i tertanggung merupakan hal yang penting, sebab jik a  -

pemberitahuan in i tidak dilakukan dengan benar, maka aki -

batnya penanggung dapat membatalkan perjanjian yang telah

dibuat. Dasar dari kewajiban in i adalah ketentuan dalam

pasal 251 KUHD, yang merupakan ketentuan umum untuk semua

jen is  asuransi, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau -  
pun setiap tidak memberitahukan hal-hal diketahui oleh 
s i  tertanggung, hetapapun itikad  baik ada padanya,yang 
demikian sifatnya, sehingga, seandainya s i  penanggung, 
telah mengetahui keadaan sebenarmya, perjanjian itu  
tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat * 
syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.^ 
an. *

Apabila diperhatikan i s i  pasal 251 KUHD di atas,ra- 

sanya memberatkan pihak pengambil asuransi, walaupun mak -  

sud pembuat undang-undang untuk melindungi penanggung- Ka

rena dalam pasal tersebut tidak dibedakan antara pengambil
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asuransi yang beritikad baik dengan pengambil asuransi yang 

beritikad buruk.

Menurut pendapat saya, sebaiknya janganlah i s i  pa -  

sal 251 KUHD diterapkan secara kaku artinya sesuai dengan. 

bunyinya* Dalam hal in i  pihak penanggung atau perusahaan 

asuransi jiwa, harus mempunyai dasar pertimbangan sebelum. 

pengambil keputusan untuk membatalkan perjanjian yang te -  

lah dibuat* Yang perlu dipertimbangkan dalam hal in i ,  apa- 

kah pihak pengambil asuransi mempunyai itikad  baik* dalam 

memberitahukan. hal-hal yang berkenaan dengan d ir i tertang

gung ? Apabila hal in i benar dan dapat dibuktikan, maka 

tidak ada alasan. yang wajar dan tepat bagi pihak penang -  

gung untuk tetap membatalkan perjanjian tersebut*

Berkenaan dengan hal di atas, DR* Santoso Poedjoso^

broto, S.H., mengemukakan pendapatnya demikian :

Pengambil asuransi yang ju jur pun. harus diperlindungi, 
artinya apabila ternyata bahwa dia memberikan bahan -  
bahan pemberitahuan itu  sungguh dengan tiada maksud u& 
tuk merugikan pihak penanggung dalam pengembanan re s i-  
konya, maka oleh penanggung dapat diusulkan kepadanya 
untuk memilih salah eatu diaittara :

1. perjanjian asuransi jiwa dilanjutkan dengan premi -  
yang lebih  besar; sedangkan uang pertanggungannya -  
tetap sama,

2. perjanjian dilanjutkan dengan premi yang sama, akan  ̂
tetapi dengan uang pertanggungan yang lebih  kefcil*--?

Dalam praktek asuransi jiwa, hal-hal yang perlu d i- 

beritahukan oleh pengambil asuransi adalah mengenai usia, 

dan keadaan kesehatan tertanggung dengan lengkap dan 6e -
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benar-benarnya. Biasanya telah menjadi kesepakatan. bersama 

antara pengambil asuransi dengan penanggung, apabila dike- 

mudian hari diketahui bahwa keadaan d ir i tertanggung tidak 

sesuai dengan keterangan yang telah diberikan oleh pengam

b i l  asuransi yang dapat dibuktikan bukan akibat dari kesa- 

lahannya, maka keadaan tersebut merupakan resiko yang ha -  

rus ditanggung oleh penanggung*

Sedangkan kewajiban la in  dari pengambil asuransi 

adalah membayar premi. Pembayaran premi in i diaaggap seba

gai imbangan atas kewajiban penanggung membayar uang per -  

taaggungan. Disamping itu  pembayaran premi herfungsi seba

gai syarat untuk mulai herlakunya perjanjian asuransi f: 

yang berarti mulai saat timbulnya hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak.

Besaraya premi yang harus dibayar oleh pengambil 

asuransi ditentukan berdasarkan prosentase dari jumlah pe£ 

tanggungan.. Sedangkan besamya prosentase tersebut ter -  

gantung dari besar kecilnya kemungkinan resiko yang harus 

ditanggung oleh penanggung. Biasanya masing-masing perusa- 

haan asuransi jiwa dalam menentukan besamya pembayaran -  

premi, telah membuat standar taritf dalam hitungan prosen -  

atau promil.

Sedangkan kewajiban penanggung adalah menyerahkan -  

p o lis  kepada pengambil asuransi. Penyerahan p o lis  merupa -  

kan peristiwa penting dalam perjanjian asuransi jiwa, se -
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ball sebagai bukti kesanggupan penanggung untuk menanggung- 

resiko dari pengambil asuransi. Kewajiban penanggung untuk 

menyerahkan p o lis  dasarnya dapat diketahui dalam ketentuan 

pasal 257 ayat 2 KUHD, yang merupakan ketentuan umum dari 

asuransi, yang dikatakan bahwa dengan!tditutupnya p erjan ji

an menerbitkan • kewajiban bagi s i  penanggung untuk ms -

nandatangani p o lis  tersebut dalam waktu yang ditentukan dan
16menyerahkannya kepada s i  tertanggung".

Untuk menentukan kapan p o lis  harus diserahkan* se -  

bagai dasarnya dapat d ilih a t ketentuan pasal 259 dan 260 

KUHD. Namun apabila penanggung atau seseorang yang bertin - 

dak sebagai makelar la la i  untuk menyerahkan p o lis  sesuai 

dengan tenggang waktu yang telah diatur dalam. ketentuan pa 

sal 259, dan 260 KUHD, maka mereka wajib untuk mengganti 

kerugian yang kiranya dapat timbal dari kelalaian itu  ..Yang 

menjadi dasar adanya sanksi tersebut adalah ketentuan pa -  

sal 261 KUHD.

Kewajiban la in  dari penanggung adalah membayar uang 

pertanggungan. Biasanya dalam praktek asuransi jiwa, sebe- 

lum pelaksanaan pemfeatfarini.sgng^pertanggungan, pihak pe -  

nanggung mengajukan syarat-syarat yang berupa : p o lis  yang 

bersangkutan, kwuitansi pembayaran premi terakhir, surat 

keterangan meninggalnya tertanggung dari pamong praja, dan 

keterangan-keterangan lainnya.

Dengan adanya syarat-syarat yang diminta oleh pe -
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nanggung seperti di atas, maka saat terjadinya pembayaran- 

uang pertanggungan tidak mungkin bertepatan dengan saat 

kematian tertanggung.

3. PoXi^XsnranslJiwa.

Menurut ketentuan pasal 255 KUHD dikatakan. bahwa,

"Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertu lis  dalam
17suatu akta yang dinamakan. polis"*  1

Menurut ketentuan tersebut dapat ditafsirkan seolaji 

olah p o lis  merupakan syarat didalam pembentukan suatu. per

janjian asuransi. Pada hal pembentukan suatu perjanjian 

asuransi hanya disyaratkan dengan adanya kata sepakat atau 

konsensus antara kedua pihak* 01eh karena itu  ketentuan 

pasal 255 KUHD tersebut di atas bukan dalam hubungannya d£ 

ngan pembentukan perjanjian asuraasi, melainkan dalam hu -  

hungannya dengan pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan 

demikian bahwa untuk pelaksanaan suatu perjanjian asuransi 

yang telah terbentuk sejak adanya kata sepakat diantara 

mereka, harue dituangkan kedalam p o lis  sebagai dasar pe -  

laksanaan perjanjian asuransi tersebut. Hal in i berarti py, 

la  bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian asuransi pada 

dasarnya haruslah didasarkan atas ketentuan-ketentuan di 

dalam polis  asuransi tersebut.

Kedudukan p o lls  asuransi yang merupakan keharusan -  

adanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan suatu perjaa -
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jia n  asuransi yang diatur dalam pasal 255 KUHD tersebut t 

diperkuat la g i oleh ketentuan pasal 257 ayat 2 KUHD, yang 

mengatakan bahwa, dengan ditutupnya perjanjian akan mener- 

bitkan kewajiban bagi penanggung untuk mene&datangaxii po -  

l i s  tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan. -  

nya kepada tertanggung*. Dari ketentuan pasal 257 ayat 2 

KUHD ternyata je la s  bahwa adanya p o lis  tersebut setelah d i 

tutupnya perjanjian asuransi.

Peranan p o lis  adalah sangat penting, dalam keduduk- 

annya sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban dari ma 

sing-masing pihak, sela in  itu  adanya p o lis  in i dapat digu- 

nakan sebagai a la t bukti (walaupun bukan satu-satunya),,apa 

b ila  terjad i sengketa diantara para pihak, baik sengketa 

yang berhubungan dengan pembentukan perjanjian asuransinya 

maupun sengketa tentang. hak dan kewajiban yang timbul dari 

perjanjian tersebut.

Menurut ketentuan pasal 258 ayat 1 KUHD, bahwa un -  

tuk membuktikan saat terbentuknya perjanjian asuransi t.(sa 

at koneensus) harus digunakan bukti tuliean, namun demiki

an la in -la in  alat bukti keperdataan dapat pula digunakan 

apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan.Dari 

ketentuan in i je la s  bahwa p o lis  dapat digunakan sebagai -  

a lat bukti tentang terbentuknya perjanjian (saat konsensus),, 

walaupun bukan satu-satunya alat bukti tertu lis*  Sedangkan 

dalam pasal 258 ayat 2 KUHD dikatakan bahwa, untuk membuk-
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tikan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing p i

hak dari saat konsensus sampai penyerahan p o lis  oleh pe -  

nanggung atau makelar asuransi, dapat digunakan segala ma- 

cazn a lat bukti keperdataan baik te rtu lis  maupun yang tidak 

te r tu lis  tidak ada yang diprioritaskan. Dari ketentuan in i 

p o lis  dapat digunakan sebagai alat bukti te r tu lis , untuk 

membuktikan apakah para pihak telah melakukan kewajibannya 

didalam tenggang waktu antara saat konsensus dengan daat 

penyerahan. p o lis .

Beberapa ketentuan pasal tersebut di atas, yang me- 

nyangkut mengenai p o lis  asuransi, adalah termasuk dalam k£ 

tentuan untuk semua jen is perjjanjian asuransi. Dengan de -  

mikian mengenai p o lis  asuransi jiwa termasuk didalam penga 

turannya*

Selanjutnya mengenai p o lis  asuransi jiwa, diatur s£ 

cara khusus dalam pasal 304 KUHD, yang dapat saya uraikan 

leb ih  lan jyt sebagai berikut :

a. Hari ditutupnya pertanggungan,

Hari dan tanggal ditutupnya pertanggungan perlu disebut 

dalam p o lis , sebab penting untuk mengetahui kapan mnlai. 

nya masa pertanggungan, dimana penanggung harus mulai 

menanggung resiko yang menjadi bebannya.

b. Nama s i  tertanggung,

Menurut kepustakaan hukum. pertanggungan, maka "verzeke£ 

de" (tertanggung) d is in i harus dibaca dengan "verzeke -
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riagaemer" (pengambil asuransi), artinya orang yang me- 

ngadakan perjanjian pertanggungan dengan penanggung*1  ̂

Sudah eewajamya bahwa pengambil asuransi (verzekering- 

aemer) itu  harus dimasukkan dalam p o lis , karena ia  ada

lah pihak utama yang mengadakan perjanjian dengan pihak 

penanggung*.

c . Nama orang yang jiwanya dipertanggungkaa,.

Di dalam kepustakaan hukum, para penulis memberi i s t i  -  

lah "TFerzekerde" atau tertanggung (insured, Inggris) k£ 
pada pihak yang jiwanya dipertanggungkan..1  ̂ Sudah se la - 

yaknya nama tertanggung dicantumkan dalam p o lis , sehab 

dalam proses perjanjian „ -asuransi jiwa harus ada p i -  

hak yang jiwanya dipertanggungkan*.

d. Saat mulai berlaku dan berakhimya bahaya bagi s i  pe -  

nanggung,:

Dalam hal in i  menyangkut tenggang waktu dalam perjan ji

an, dimana penanggung mempunyai beban uatuk menanggumgr- 

resiko yang timbul. Sedangkan untuk menentukan batasan 

resiko harus ada kesepakatan antara penanggung dengan 

pengambil asuransi. Disamping itu  juga menjadi kesepa -  

katan mengenai peristiwa apa saja yang tidak termasuk 

di dalam tanggung jawab penanggung, misalnya kematian 

tertanggung yang tidak wajar, dan la in -la in .

e. Jumlah uang uatuk maaa di a dak an pertanggungan,,

Di dalam p o lis  sudah selayaknya dicantumkan jumlah uang
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pertanggungan, agar penanggung mengetahui berapa uang 

pertanggungan yang nantinya harus dibayamya setelah -  

berakhlrnya mas a pertanggungan atau akibat kematian tefc 

tanggung,. Sebaliknya agar pengambil asuransi dan atau 

tertunjuk juga mengetahui berapa uang pertanggungan. yang 

akan diterima.

f .  Premi pertanggungan,

Pada prinsipnya premi harus dibayarkan oleh pengambil -  

asuransi kepada penanggung setiap bulan atau setiap jang 

ka waktu tertentu selama jalannya pertanggungan*.

Dengan tidak dicantumkannya "tertunjuk" dalam ketea 

tuan pasal 304 KUHD, menurut DR.Santoso Poedjosoebroto,S.H. 

bahwa pada saat itu  pembentuk undang-undang d ilip u ti oleh 

pendapat yaitu bahwa orang hanya dapat '.mempertanggungkan 

jiwa orang la in , jadi belum dapat dibayangkan, bahwa per -  

kembangan perj.anjian asuransi jiwa justru menjadi, memper- 

tanggungkan jiwa sendiri, sedangkan orang la in  yang men -  

jadi tertunjuk. Dahulu pembentuk urrdang-undang hanya mem -  

bayangkan bahwa orang sebagai pengambil asuransi memper -  

tanggungkan jiwa orang la in , sedangkan dirinya sendiri me- 

rupakan pihak yang akan menerima uang pertanggungan. Jadi 

fungsi pengambil asuransi bertepatan dengan fungsi -

M 1 L1 tC 
PHR PU ST A KA AN  

' U N 1VBRSITAS A I R L A N G G A *  
S U R A B A Y A
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tertu n ju .^

■^R. Subekti daa R. T jitrosudib io , o n .c i t . .  h.76. 

‘ 1ZfIb id .. h. 74.

^Santoso Poedjoeoebroto, o p .c i t . r It. 143.

^ R . Subekti dan R. T jitrosudibio, l o c . c i t . .  

17Ibid... h. 75.

■^Santoso Poedjosoebroto, o p .c i t . . h. 166. 

19Ib id .. h. 167.

2QIb id . .  h. 168.
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BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG

1* Tanggung Jawab Penanggung Dalam._KajLtanaja DenganHakin 

Ber_tamba2my_â _Re_eikQ_

Di dalam perjanjian asuransi jiwa yang merupakan r£ 

siko yang menjadi baban daripada; ^pemusggipig adalah yang 

mecyangkut kapan datangnya saat kematian tertanggung,. ae- 

bagai suatu peristiwa yang tidak p a sti,

Dalam ueaha untuk membatasi resiko yang menjadi be- 

ban tanggung jawabnya, pada umumnya penanggung melakukan 

tindakan-tindakan pencegahan semaksimal mungkin, Dalam pe- 

laksanaannya disamping mengadakan penelitian terhadap ja  -  

waban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam da£tar yang 

menyangkut tentang kesehatan tertanggung, maka selanjutnya 

pihak penanggung dengan secara mendalam dapat mengumpulkaa. 

bahan-bahan dan catatan-catatan mengenai d ir i tertanggung,; 
yang pada umumnya dilakukan dengan pemeriksaan terhadap k£ 

sehatan tertanggung, oleh dokter yang ditunjuk oleh penang 

gung ataupun mungkin oleh dokter perusahaan asuransi jiwa 

tersebut,

Keuntungan pihak penanggung memiliki dokter perusa

haan pribadi adalah nan.tinya diharapkan dapat diperoleh 

keterangan-keterangan tentang kesehatan tertanggung dengan
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sebeaar-benaraya dan seobyektif mungkin, eebab dokter ter

sebut dibayar oleh perusahaan asuransi, dengan demikiaa 

sangat k ec il kemungkinannya dalam memberikan keterangan -  

yang dapat merugikan penanggung.

Seandainya ada kebebasan mengenai pemeriksaan d ir i 

tertanggung. yang dilakukan oleh dokter la in  atau dokter -  

yang menjadi pilihan tertanggung, maka oleh pihak penang -  

gung dikawatirkan timbul kecurangan terhadap keterangan 

yang telah dihuat. Dengan kata la in  hasil pemeriksaan ke -  

sehatan tersebut akan dapat menguntungkan tertanggung, le -  

b ih -lebih  jika  dokter yang memeriksa masih ada hubungan 

keluarga dengan tertanggung, sehingga sangat meragukan o -  

b yek tifitas hasil peraeriksaannya.

Pemeriksaan kesehatan tertanggung tersebut . .dise -  

lenggarakan oleh penanggung sebelum ia  menyanggupkan d ir i 

untuk bertindak sebagai penanggung. Konsekwensi dari ke -  

6anggupan penanggung adalah menanggung terhadap resiko yang 

akan menjadi bebannya.

Apabila kemudian dalam pelaksanaan perjanjian aau -  

ransi jiwa tersebut timbul perkembangan baru yang menyang- 

kut keadaan kesehatan tertanggung yang mendadak menjadi sa 

ngat buruk yang berheda dengan pada waktu diadakan pemerife 

eaan kesehatan sebelum perjanjian asuransi jiwa ditutup , 

maka pada prinsipnya hal in i merupakan resiko yang menjadi 

beban dan tanggung jawab penanggung* Sebaliknya sangat bu-
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ruknya kesehatan tertanggung yang mempercepat kematiannya, 

telah dapat dihuktikan akibat adanya kesengajaan dari p i -  

hak pengambil asuransi atau orang la in  yang berkepentingan 

atas uang pertanggungan, maka penanggung dalam hal in i  da

pat membebaskan d ir i terhadap resiko yang menjadi bebaa 

tanggung jawabnya.

Menurut pendapat saya, perbuatan yang dilakukan o -  

leh pengambil asuransi atau orang yang berkepentingan atas 

uang pertanggungan, yang telah mengakibatkan makin bertam- 

bah beratnya resiko yang harus di tanggung oleh penanggung, 

adalah melanggar norma-norma hukum pidana dan norma -norma 

kesusilaan, karena adanya kesengajaan untuk menguntungkan- 

d ir i  sendiri dengan akibat merugikan pihak penanggung.Oleh 

sebab itu  sudah selayaknya dan dapat dibenarkan apabila p£ 

nanggung melepaskan tanggung jawabnya terhadap resiko yang 

seharusnya ditanggungnya. Dalam hal in i tindakan yang di -  

lakukan oleh pihak penanggung adalah dengan membatalkan -  
perjanjian asuransi jiwa yang telah dibuat.

Berkenaan dengan hal di atas, selanjutnya akan saya
ketengahkan pendapat Wichers, yang mengatakan bahwa :

pemberatan resiko itu  tidaklah menjadi dasar untuk me- 
niadakan perjanjian, kecuali apabila hal itu  dengan t£ 
gas-tegas dicantumkan didalam perjanjian dan didalam 
adanya kesengajaan dan itikad buruk maka azas umum d i- 
dalam pasal 1338 K.U.H. Perd. berlaku, ialah yang ber- 
bunyi (ayat 3) :

"PerjanJian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 
baik".
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Maksud dari pendapat yang dikemukakan Wichers adalah, aps- 

b ila  dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa timbul pea 

beratan resiko yang terbukti akibat adanya kesengajaan yang 

merupakan itikad  buruk dari perbuatan pengambil asuransi -  

atau orang la in  yang berkepentingan ataa uang per tanggung,-1 

an,, maka hal in i  dapat digunakan dasar oleh penanggung un

tuk membatalkan perjanjian, namun sebelumnya harus dengan 

tegas telah diperjanjikan*

Di dalam praktek asuransi jiwa, sering ditemui ke -  

sulitan oleh penanggung dalam usaha untuk memhuktikan ke -  

curigaannya terhadap kemungkinan adanya kesengajaan. yang 
merupakan itik ad  buruk dari pihak pengambil asuransi atau 

orang yang herkepentingan atas uang, pertanggungan, dalam 

kaitannya dengan makin bertambah beratnya resiko yang di -  

tanggung oleh penanggung. Pada umumnya kesulitan tersebutr 

timbul karena kurang kuatnya dasar pemhuktian yang dapat 

dikemukakan. oleh penanggung. Karena berdasarkan suatu ke -  

nyataan bahwa makin bertambah beratnya resiko misalnya ke

adaan kesehatan tertanggung yang mendadak menjadi sangat 

memburuk yang menurut perkiraan penanggung terjadi akibat- 

unsur kesengajaan, adalah suatu keadaan yang tidak musta -  

h il terjadi,, dan hal in i  dapat dialami oleh setiap orang * 

Kecuali apabila kematian tertanggung terjad i dengan tidak 

wajar misalnya, akibat bunuh d ir i atau karena dipidana ma- 

t i ,  maka dalam hal in i  penanggung akan lebih  raudah untuk
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memhuktikannya, karena ada alat bukti yang mempunyai keku- 

atan hukum misalnya, visum et repertum yang diberikan oleh 

dokter.

Dalam hal in i  untuk menghindari masalah yang dapat 

timbul, pada waktu membuktikan kemungkinan adanya kesenga

jaan yang merupakan itikad  buruk dari pengambil asuransi 

atau orang yang berkepentingan atas uang. pertanggungan yang 

telah mengakibatkan makin bertambah beratnya resiko yang 

ditanggung oleh penanggung, maka saya menganggap perlu un

tuk dapat dijadikan pertimbangan pendapat yang dikemukakan 

oleh. DR. Santoso Poedjosoebroto, S.H. yang dikatakan bah -  

wa :

Perjanjian asuransi jiwa telah ada, dan untuk adanya 
perjanjian itu  harus juga telah ada "sepakat" atau 
"konsensus" itu . Karena kemudian terjadi tambah berat
nya resiko, maka in i merupakan penyimpangan dari kon -  
sensus semula, maka hal in i akan merupakan dasar bag! 
penanggung untuk meniadakan perjanjian.

Maksud pendapat beliau di atas bahwa, bertambah beratnya -  

resiko adalah merupakan menyimpangan dari perjanjian yang 

telah disepakati, maka hal in i digunakan sebagai alasan 

yang kuat bagi penanggung untuk membatalkan perjanjian.Pefl 

dapat tersebut menurut saya akan lebih  lengkap apabila: , 

pengambil asuransi atau orang yang berkepentingan atas. 

uang pertanggungan diberi kesempatan untuk membuktikan it i .  

kad baiknya terhadap penanggung bahwa, bertambah beratnya 

resiko bukan akibat perbuatannya. Hal in i  dalam rangka un

tuk memenuhi rasa keadilan*
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2. Alasan*Alasan Penanggung__Tidak Wa.iib Membayar Uang Per- 

tanggungan

Di dalam perjanjian asuransi jiwa, apabila tertang

gung (jiw a yang dipertanggungkaa) aenimggal dunia dengan, 

tidak wajar, maka akan. dapat mengakibatkan berkuranguya a- 

tau hapusnya hak pengambil asuransi atau keluarganya atau 

ah li warienya atas uang pertanggungan yang telah diperjan- 

jikan seraula. Dalam hal in i  yang dimaksudkan dengan keaa -  

tian tertanggung yang tidak wajar adalah kematian yang d i- 

sebabkan .oleh kesalahan ataupun kesengajaan tertanggung 

sendiri, dan atau disebabkan oleh kesalahan pengambil aeu- 

ransi atau kesalahan tertunjuk, atau akibat keputusan s i  -  

dang peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap • 

Adapun sebab-sebab yang menyangkut kematian tertanggung -  

yang tidak wajar tersebut, dapat saya sebutkan secara kon- 

k r it  sebagai berikut :

a* Bunuh d ir i ,  

b* Berkelahi tanding.

c.. Pidana mati.

d. Tertanggung meninggal dunia karena kesalahan pengambil 

asuransi atau kesalahan tertunjuk.

e. Lain-lain sebab.

Sedangkan penjelasannya dapat saya uraikan satu persatu di 

bawah in i :
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a* Burauh d iri*

Mengenai bunuh d ir i ,  termuat dalam ketentuan pasal 

307 KUHD, yang. toerbunyi sebagai berikut ;

"Apabila 6©orang yang telah mempertanggungkan .iiwanya.meni 

himuh d i r i . (garis bawah dari saya) atau di hukum mati,ma- 

ka gugurlah pertanggungan itu " .  J

Di dalam ketentuan pa6al di atas, mengenai bunuh d ir i ada 

lah hanya dilakukan oleh pengambil asuransi yang memper -  

tanggungkan jiwa sendiri untuk kepentingan tertunjuk. Hal 

in i saya anggap kurang luas dan kurang lengkap, sebab di 

dalam praktek asuransi jiwa yang termasuk bornuh d ir i ada

lah juga yang dilakukan oleh tertanggung yang tidak ber -  

kwalitae sebagai pengambil asuransi.

Sedangkan perkataan "gugur" di dalam ketentuan pa

sal di atas, menurut Molengraaff adalah terjemahan daripa 

da perkataan "vervallen", sedangkan "vervallen" d is in i 

ditafsirkan sebagai kebatalan yang r e la t i f .  Jadi bukanaya 

batal dengan sendirinya, melainkan hanya timbul kemung -  

kinan untuk membatalkannya oleh penanggung

Dalam hal in i adanya pasal 307 KUHD adalah dimak -  

eudkan untuk melindungi penanggung, oleh karena yang umum 

adalah penanggung herkewajiban membayar uang pertanggung

an apabila tertanggung meninggal secara wajar*

Dengan demikian perbuatan tertanggung membunuh d i-
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r i ,  merupakan peristiwa kematian yang tidak wajar, karena 

dilakukan dengan kesengajaan*. Oleh karena itu  seandainya -  

penaagguag tetap berkewajiban membayar uaag pertaagguagaa 

secara biasa walaupua tertanggung meniaggal dunia karena 

bunnh d ir i ,  maka hal in i  seolah—olah memberi aajur&a kepa— 

da setiap orang yaag hendak melakukaa buauh d ir i uatuk me- 

agadakaa perjaa jiaa  asuraasi jiwa, deagaa uang pertaaggung. 

an yaag hesar, agar aantinya dapat dibayarkaa kepada ter -

tuajuk.

Pada umumnya di dalam syarat-syarat umum p o lis  pe -  

rusahaan asuransi jiwa, telah diatur juga mengenai kebija& 

saaaan yaag diamhil terhadap peristiwa kematiaa tertangguag 

kareaa buauh diri*. Seperti yang tercaatum di dalam syarat- 

syarat umum p o lis  A.J.B. Bumiputera 1912, telah diatur j i -  

ka tertanggung meninggal karena buauh d ir i ,  maka perusaha- 

an akaa membayar harga tuaai dari polisnya kepada yang he£ 

kepentiagaa, yang berarti perusahaan bebas dari kewajibaa- 

nya uatuk membayar uaag pertanggungan penuh sesuai dengaa 

perjanjiaa. Jadi ketentuan buauh d ir i yang terdapat di 

lam 6yarat-syarat umum p o lis , di maksudkaa uatuk meliadungi. 

perusahaan asuraasi jiwa dari tipu muslihat yang merupakan 

itikad buruk seseoraag yaag mengadakan perjaajiaa asuraasi 

jiwa dengan. n iat sebelumnya akan bunuh d ir i .

Berkenaan dengan perihal di atas, selaajutnya saya 

kemukakaa .pendapat dari Macleiaa, yang meagatakan bahwa :
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Kemungkinan bunuh d ir i  kelak (pada waktu setelah  diadg. 
kan p erjan jian )' merupakan salah satu daripada ketidak 
pastian hidup, sedangkan meninggal karena bunuh dxri 
termasuk pula di dalam tab«l kematian (m ortality -  
ta b le ). Meniadakan resiko seluruhnya akan mengurangi -  
n ila i  sedalam-dalamnya daripada p o lis  asuransi jiwa 
dan dapat mengakibatkan kesukaran-kesukaran pada ter -  
tunjuk (mereka2Xang tergantung nafkahnya pada pengam -  
b i l  asuransi).

Berdasarkan pendapat di atas pada prinsipnya Maclean tidak 

menghendaki apabila kematian tertanggung karena bunuh d ir i  

dijadikan dasar oleh penanggung untuk meniadakan sama se -  

k a li resiko yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi 

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan a rti pentingnya ke- 

gunaan uang pertanggungan bagi tertunjuk.

b. Berkelahi tanding.

Berkelahi tanding merupakan perbuatan yang sangat 

membahayakan jiwa orang yang melakukannya, karena akibat 

dari perbuatan: tersebut mungkin salah satu pihak saapai 

meninggal dunia, atau bahkan kedua-duanya yang berkelahi -  

tanding tersebut meninggal dunia. Disamping itu  orang yan& 

berkelahi tanding melanggar norma-norma hukum pidana,.. dan 

diancam dengan pidana penjara dari 9 bulan sampai 12 tahun, 

yang tergantung daripada berat ringannya akibat berkelahi 
tanding tersebut.

Berdasarkan hal di atas, apabila salah seorang yang 

berkelahi tanding adalah tertanggung, maka akan dapat me -  

rugikan penanggung, karena dianggap termasuk penyimpangan

k2
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terhadap perjanjian asuransi jiwa yang telah dibuat. Dalam 

hal in i walaupun mengenai berkelahi tanding tidak tercaa- 

turn dalam KUHD, mamun pada umumnya perusahaan asuransi j i 

wa telah mencantumkanaya di dalam syarat-syarat umum polis*. 

Misalnya di dalam syarat-syarat umum p o lis  A-J.B. Bumipu -  

tera 1912 telah diatur, jika  tertanggung meninggal dunia 

karena te r lib a t dalam perkelahian terkecuali jik a  sebagai 

seorang yang mempertahaakan d ir i, maka perusahaan. asuransi 

akan membayar harga tunai dari polisnya kepada yang berke- 

pentingan. Hal in i  perusahaan akaa tetap wajib membayar u- 

ang pertanggungan penuh, apabila dalam perkelahian tan -  

ding tersebut, tertanggung sebagai seorang yaag memperta -  

hankan diri..

Demikian pula para sarjana pada umumnya mempunyai -  

keseragamaa dalam pendapat, dengan berlandaskan atas pan -  

dangaa bahwa herkelahi tanding merupakan perbuatan tertang 

guag yang dilakukan dengan kekuasaaa seadiri atau dengan 

kesengajaan, yang saagat mempeagaruhi kemungkinaa hidupnya, 

yang bertentangan dengan hal yang tidak pasti atau bersi -  

fa t kemungkinaa di dalam perjaajiaa asuransi jiwa.

c . Pldana mati.

Kematian tertanggung karena dipidana mati, merupa -  

kan peristiwa kematian yaag dikehendaki, seperti halnya p£ 

ristiwa kematian kareaa buauh d ir i, hanya saja yang, memhe- 

dakan adalah siapa yang memutuskaa pelaksanaan keheadak -
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tersebut* Kematian. tertanggung karena bunub d ir i, telah d i 

sengaja dan dikehendaki oleh tertanggung itu  sendiri, se -  

dangkan kematian karena dipidana mati, adalah merupakan ha 

e i l  dari keputusan hakim dalam sidang peradilan*.

Di dalam KUHD mengenai pengaturan yang menyangkut -  

kematian tertanggung. karena dipidana mati, dijadikan satu 

dengan kematian tertanggung karena bunuh diri,,. yang terca& 

turn dalam ketentuan pasal 307 KUHD. Dengan demikian berar- 

t i  pembuat undang-undang menyamakan resiko yang di tanggung 

oleh penanggung akibat adanya kematian tersebut*

Demikian pula di dalam praktek perusahaan asuransi 

jiwa, pada umnmnya telah mensejajarkan dalam a rti mengang- 

gap sama resiko yang ditimbulkan kematian tertanggung ka -  

rena bunuh d ir i  maupun karena dipidana mati. Misalnya di -  

dalam syarat-syarat umum p o lis  A.J.B. Bumiputera 1912, te

lah meagatur jik a  tertanggung meninggal karena bunuh d ir i 

atau dlhukum mati oleh pengadilan yang berwajih* maka pe -  

rusahaan bebas untuk membayar Uang pertanggungan penuh se

suai dengan perjanjian, melainkan hanya akan membayar har- 

ga tunai dari polisnya kepada yang berkepentingan. Keteit -  

tuan in i disamping untuk. melindungi penanggung, juga me -  

rupakan konsekwensi dari kesepakatan antara para pihak yang 

mengikatkan d ir i dalam perjanjian asuransi jiwa.

Menurut pendapat saya, kematian tertanggung karena 

dipidana mati mempunyai bobot resiko yang sama dengan ke -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA

PRIJO WIBOWO



aatian karena bunuh d ir i ,  hal in i lepaS dari adanya motif 

apakah perbuatan tertanggung yang menyebabkan dipidana mati 

tersebut dimaksudkan untuk mengambil keuntungan deagaa ada

nya perjanjian asuransi jiwa itu ,, ataukah sama sekali tidak 

bermaksud demikian. Namun yang pasti keputusan pidana mati 

oleh hakim merupakan bukti nyata adanya tindak kejahataa o- 

leh tertanggung yang d in ila i sangat berat, yang secara t i  -  

dak langsung merugikaa . penanggung, karena kematian tertan£ 

gung bukanlah terjad i akibat adanya peristiwa tidak pasti 

melainkan dipaksakan dalam a rti diketahui dari hasil kepu -  

tusan hakim.

Dalam hal in i seorang penulis yang bemama Lefort ,

bahkan telah mengemukakan pendapatnya bahwa, tidak perlu -

mempersoalkan, apakah keputusan pidana mati tersebut d ija  -

tuhkan oleh pengadilan di negara sendiri ataukah. di negara

la in , Selanjutnya menurut beliau, yang pasti keputusan itu

bagi tertanggung merupakan keputusan yang bersifa t memaksa
27(van dwingend karakter). '

d. Tertanggung meninggal dunia karena kesalahan pengambil 

asuransi atau kesalahan tertunjuk*

Apabila tertanggung meninggal dunia akibat perbuat

an pengambil asuransi atau tertunjuk, maka sudah selayak -  

nya jika  penanggung membebaskan dirinya dari kewajiban. 

membayar uang pertanggungan. Karena perbuatan, tersebut sa-
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ngat bertentangan dengan perjanjian asuransi jiwa yang te

lah dibuat, disamping itu  je la s  merupakan perbuatan- pidana 

yang diancara dengan sanksi yang berat,

Berkenaan dengan perihal di atas, seandainya pihak 

penanggung tetap membayar uang pertanggungan maka sangat -  

lah janggal dan iron is  sekalai, sebab tidak mungkin dapat 

diterima bahwa seseorang yang telah menyebabkan orang lain  

meninggal akan mendapat keuntungan karena pembayaran uang 

pertanggungan. Oleh karena itu  saya menganggap suatu lang- 

kah yang tepat dan bijaksana, apabila setiap perusahaan -  

asuransi jiwa telah menempatkan perihal kematian tertang -  

gung akibat perbuatan pengambil asuransi atau tertunjuk di 

dalam syarat-syarat umum p o lis . Misalnya perusahaan A.J.B. 

Bumiputera 1912, telah mencantumkan dalam syarat » syarat 

umum polisnya, jik a  tertanggung meninggal dunia sebagai a- 

kibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaj.a , 

atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan da -  

lam p o lis  dan atau ahli warisnya, maka perusahaan hebas 

dari kewajibannya dan tidak dapat dituntut untuk melakukan 

pembayaran apapun juga.

Dalam hal in i langkah yang ditempuh penanggung de -  

ngan tidak membayar uang pertanggungan sama sekali, saya 

menganggap telah memenuhi kepantasan dan keadilan, karena 

perbuatan pengambil asuransi atau tertunjuk yang menyebab

kan meninggalnya tertanggung, adalah tidak dapat d it o le l ir
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dan tidak alasan uatuk membenarkan perbuatannya.

e. Lain-lain sebab.

Selain kematian tertanggung karena bunuh. d ir i ,  her- 

kelahi tanding, dipidana mati, atau karena kesalahan peng- 

ambil asuransi atau kesalahan tertunjuk, seperti yang te -  

lah saya uraikan tersebut di atas, maka pada umumnya s e t i

ap perusahaan asuransi jiwa telah mencantumkan di dalam -  

syarat-syarat umum polisnya, sebab^-sebab kematian tertang

gung yang la in , yang menurut penilaiannya dapat juga mem -  

pengaruhi besamya uang pertanggungan yang dibayarkan. Se

perti yang saya ketahui di dalam syarat-syarat umum polis- 

A.J.B. Buraiputera 1912, telah dicantumkan juga tertanggung 

meninggal dunia karena akibat penganiayaan, perbuatan ke -  

kerasan. dalam peraherontakan, huruhara, pengacauan atau 

perbuatan teror satu sama lain  menurut pertimbangan perusa 

haan, maka perusahaan akan membayar setinggi-tingginya 95% 

dari uang pertanggungan yang telah diperjanjikan semula.

21Ib id .> h.116.

22Ib id .» h* 115.

^ R . Subekti dan R. T jitrosudibio, o p .c i t *. h. 84* 

2/fSantoso Poedjosoebroto, o p .c i t .* h. 1?4«

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA

PRIJO WIBOWO



Ib id ..

26Ib id .,

2?Ib id .:

h. 178 

h. 181
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•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

W1
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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 .
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