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KATA PJttlCANTAR

Bagi setiap mahasiswa Fakultas ttukum Universitas 
Airlangga di Surabaya yang akan menyelesaikan pelajaran- 
nya sudah menjadi keharusan atau kebiasaan membuat suatu 
skripsi untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh 
f̂ elar sarjnna hukum.

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah, 
atas segala rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada 
saya sehingga saya pada saat mulai melakukan penulisan 
skripsi sampai kepada solosainya penulisan skripsi ini, 
selalu dilindungi dan dilirnpahi rahmat Hya.

Haya menyadari segala kekurangan dan keterbataaan 
bekol ilmu yang saya miliki, maka perkenankanlah saya 
mohon maaf apabila materi di dalam penulisan skripsi ini 
jauh dari kesempurnaan sebagai penulisan ilmiah, tetapi 
hukanlah maksud saya ingin berbuat demilcian, seperti 
dalnm pepatah : talc ada fading yang tak retak.

Pada kesempatan ini pula, Gaya sampaikan rasa teriina 
kasih dan penrrhorpaan kepada :
1. para guru beaar, dosen, serta asisten di lingkungan 

Fakultaa liukum Universitas Airlangga yang telah mem- 
beri.kan bekal ilmu pongetahuan kepada saya;

2. Hapnk Sam^ari boentoro,S,H. yang telah meluangkan walctu 
untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi 
ini;

3. bapak Rudhi Prasctya,S.H. selaku pembimbing kedua yang
iii
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tel.nh memberikan persetujuannya atas skripui ini;
'i.iUt il n -O.iir.rhum ayah yang torcinta yong telah L.ongasuh, 

membimbing, dan memberikan dorcmgan serta semangat 
untuk menycloaaikan ctudi saya;

‘p.reknn- rekan yang sudah terlalu banyak membantu dan 
momberi dorongan*

Untuk mereka semuanya saya mohonkan tambahan 
rahmiit dnri Allah subhanahu uataala sebagai balaoan atas 
segaln amal Nyn dan semoga Allah aenantiasa memberikan 
perlin&ungan. serta menunjukkan jalan yang lurus kepada 
kit a noknlinn di dalam mclakr»ana1can tugas dan kewajiban 
monframalkan ilmu pengetahuan,

Surabaya, 20 Agustus 1983
Penulis,

Tiucianingsih
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BAB I  

PENUAHULUAN

1«Latar Belakanff Penulisan
Pembangunan di Indonesia makin maju* secara cepat 

telah terjadi perubahan fisik maupun 3truktur dalam ber- 
btigai ke^iatan ekonomi. likonomi sebagai prioritag pern-

bangunan, perkembangannya akan sangat mempengaruhi per- 
kembangan mssyarakat secara sosial ekonomis. Industri dan 
lain- Ifjin kegiatan ekonomi masyarakot berkembang peoat, 
inventasi modal pada bidang ini makin meiringkat. Manusia 
3ebagai kekuatan atau modal utama, pembangunan makin me- 
nyadari per-man dan riaiko dalam melaksanakan pembangunan.

Gemua manusia di atas buini di mana pun mereka 
berada tidalc luput datangnya saat mati, karena manusia 
berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi ke hadapan l'uhan 
ju;’;a. J<npan peristiwa itu akan terjadi, manr.sia tidalc 
dapat memperhitungkan secara pasbi. Bala lcita tinjnu 
kedudnkan manusia di dalam kelompok masyarakat yang ter- 
kecil yang dinamakan keluarga, mereka cenderung untuk 
berusaha selalu memuaskan kobutuhannya bailc pada raasa 
selcarang maupun pada masa mendatang agar kesinambungan 
kebidupan keluarganya dapat berjalan terus.

Manusia rulai menyadari akan keleinahannya bahwa 
setLnp wnkbu rnereka akan dapat ditimpa peristiv;a kematian, 
hal ini akan menimbulkan dorongan dari manusia untuk 
mencari upaya agar sekalipun telah mati, namun keluarga

1
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yang ditinggalkannya akan tetap terjamin kebutuhan ekonomi- 
nya. Lembaga asuransi jiwa merupakan salah satu upaya ini 
sebagai nantinya akan jelas dari uraian dalam ulasan 
selanjutnya.

Pada tahap pertama manusia menggunakan cara untuk 
melindu/igi dan mengatasi sendiri dari ancaman peristiwa 
yang belum pasti itu, manusia mulai menyisihkan sebagian 
dari penghasilannya untuk ditabung sebagai dana cadangan 
di kemudian hari.

Cara ini masih belum dapat mengatasi ancaman peris- 
tiwa yang belum pasti itu, malca timbullah lembaga asuransi 
di mana ada pihak lain yang dinamakan penanggung, meng- 
ambil risiko-untuk memberikan jaminan terhadap keluarga 
yang ditinggallcan oleh yang mati, sehingga manusia akan 
dibebaskan untuk mengatasi dan memikul sendiri ancaman 
bahaya yang belum pasti, dengan segala risiko menjadi 
permasalahan hidup manusia borsama- sama.

uisiko adalah merupakan konsekuensi yang harus 
dihadapi oleli setiap orang, risiico lcematian kadang-kadang 
cl atari? lebih oepab dari semua yang diperkirakan manusia, 
Oleh karena itu orang berupaya untuk rnenghadapi kemungkin- 
an risiko yang diderita dengan menggunakan lembaga per- 
tnnggungan atau Asuransi. Lembaga ini wujud aktivitasnya 
adalah mengarobil alih risiko kerugian dari seseorang atau 
suatu hadan, dengan suatu perjanjian pembayaran premi 
dilakukan oleh orang atau badan yang membuat perjanjian 
peralihan risiko fcersebut. bchingga seseorang akan dapat
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mengacasi kenumgkinan risiko yang diderita sebagai akibat 
bahaya yang belum pasti.

Jiwa rnanusia merupakan sesuatu yang paling berharga 
dalam hidup seseorang, baik bagi dirinya sendiri rnaupun 
keluarganya. Dalam hubungan inilah lahir dan tumbuhnya 
lembaga asuransi* Salah satu kegiatan dari lembaga asuran
si ialah asuransi jiwa. Denman demikian akan dirasakan, 
bahwa salah satu manfaat daripada asuransi jiwa, ialah 
memberikan jaminan kepada sesoorang beserta keluarganya 
untuk masa depannya. Kegiatan asuransi jiwa ini makin 
berkembang sejalan dengan perkernbangan ekonomi di Indonesia. 
Denman adanya lembaga ini saya monjadi tertarilc mendalami 
bagaimana kewajiban penanggung dalam praktek hubungan 
hukum asuransi jiwa itu.

£,Pcm.ielasan Judul
Maksud dengan pengertian tanggung jawab di sini 

sampai sejauh mana besarnya pengalihan risiko yang harus 
dipikul oleh penanggung atas perjanjian yang telah di- 
setujui. Tentunya harus dipenuhi pula kewajiban-kewajiban 
yang tertera do lam perjanjian, karena perjanjian asuransi 
merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik*

Penanggung adalah pihak yang monerima risiko yong 
tidak past! itu bila terjadi. Kata pada, di dalam judul 
yang saya ambil lianya merupakan kata penghubung antara 
penanggung dengan kata asuransi jiwa. Asuransi jiwa sendiri 
merunakan suatu lembaga yang menanggung akibnt adanya

3
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peristiwa tidak pasti tadi*

Perroasalahan
Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (untuk 

selanjutnya disingkat KUHD) mengatakan bahwa, jika sese- 
orang dipertanggungkan baik dalam jangka waktu tertentu 
ataupun seumur hidupnya, sesuai dengan apa yang diper- 
janjikan. Asuransi jiwa akan mempunyai arti apabila pe- 
nanggung memenuhi kewajibannya, bila peristiwa kematian 
itu terjadi lebih pendek dari jangka waktu yang diper- 
janjikan.

Sesuai dengan judul skripsi ini, perraasalahannya 
adalah tentang tanggung jawab penanggung, di mana peristi
wa tidak pasti itu menirnpa tertanggung. Bagairaana apabila 
waktu yang ditentukan telah lanpau masih hidup, demikian 
nula prosedur penuntutan pembayaran dalam hubungan tang
gung jawab penanggung dal.am asuransi jiwa, di dalam hal 
ini apakah ada ketentuan umum yang berlaku untuk hal yang 
demikian, apakah penyelesaian yang demikian telah benar 
ncnurut hukuip, seberapa bcsrtr sebenarnya hak dari tertang
gung dan hak ahli warisnya ?

4-,Tujuan Penullsan
.'josuai dengan isinya, tujuan penulisan skripsi ini 

pertnma, mencoba untuk monganalisa asuransi jiwa dengan 
melalcukan pendekatan dari segi yuridis dan dari segi prak- 
tek. Dari se^i praktek saya mencoba menganalisa efektivi- 
tasnya sebagai suatu lerabaga hukum serta hambatan-hambatan
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dalam melaksanalcan penunjang petnbentukan modal cadangan 
untuk memenuhi lcebutuhan pada saat terjadi gangguan pe- 
menuhan lcebutuhan tersebut. Demikian diharapkan alcan 
dapat merupakan sumbangan pikiran bagi masyarakat khusus- 
nya mahasiswa yang berlcehendalc atau berkeinginan mempe- 
lajari atau mengetahui hubungan tanggung jawab dalam 
asuransi jiwa. Sekaligus dengan tulisan ini dapat menam- 
bah bahan bacaan yang ada mengonai masalah asuransi jiwa 
yang sangat langka. Dan sekaligus pula dapat memenuhi 
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum.

5.Metodologi
Masalah yang saya bahas dalam tulisan ini bersum- 

ber pada perundang-undangan, yakni KUHD dan Kitab Undang- 
undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut BVJ) serta 
literatur dan has.il v/awancara pada beberapa maskapai 
asuransi jiwa yang ada di Surabaya. Diantaranya pada 
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Asuransi Jiwa 
Sraya yang saya laksanakan pada bulan Januari 1982

6,Sistematika
Adapun sistematika dari tulisan ini, setelah bab 

pendahuluan yalcni pada bab II dengan judul Perjanjian 
Asuransi Jiwa akan. saya bahas tentang siapa saja pihak- 
pihak dalam perjanjian asuransi jiwa, detik terjadinya 
perjanjian asuransi jiwa, kemungkinan pembatalan sepihak 
oleh salah seorang para pihak dan jenis-jenis asuransi 
jiwa dalam hubungannya dengan. risiko. Hal ini saya
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tempatltan dalam bab II lcarena pendekatan raasalah secara 
teoritis yang merupakan dasar dalam penyelesaian masalcih 

yang ada.
Bab selanjutnya lCewajiban Para Pihak dalam Perjan- 

jian Asuransi Jiwa akan berisikan uraian tentang hak dan 
kewajiban tertanggung dan penanggung, Uraian akan didasar- 
kan peraturan perundangan dan praktek. iial ini saya tem- 
patkan dalam bab III karena merupakan dasar untuk menentu- 
kan luasnya hak-hak dan .kewajiban-kewajiban dari masing- 
masing pihak,

Bab berikutnya Pemenuhan Kewajiban Penanggung dalam 
Praktek, Dalam uraian ini berisikan perabahasan atas bebe- 
rapa permasalahan, yakni tentang alasan pembayaran uang 
asuransi. Dalam hal ini akan saya bahas beberapa hal 
alasan pembayaran dalam kaitannya dengan teori tentang 
pertanggungan pada umumnya. Kemudian mengenai prosedur 
penuntutan pembayaran yang dalam praktek ada beberapa 
bentuk yang walaupun tidak berbeda secara prinsip. Namun 
menurut hemat saya perlu diketengahkan dan dikaji secara 
teoritis, Demikian pula tentang pengecualian dari kewajib- 
an penanggung yang dalam beberapa hal yang terjadi dalam 
praktek masih perlu dikaji secara teoritis lebih jauh, 
terutama saya akan mengemukakan beberapa hal tersebut dan 
bagaimana teori meraandang praktek-praktek yang demikian 
itu. Hal ini saya terapatkan dalam bab IV karena merupakan 
pelaksanaan dari huk-hak dan kewajiban tersebut.

Sebagai ponutup, akan berisikan ringkasan dari
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bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang saya anggap perlu 

dan dapat saya sampailcan.
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BAB II 
PERJANJIAN ASURANSI JIWA

I.Fara Pihak Perjanjian Aauransi Jiwa
Asuransi merupakan suatu perjanjian tertentu yang 

sudah barang tentu berdasar pada perjanjian pada umuranya 
yang tunduk pada peraturan-peraturan tentang perjanjian 
dalam buku III bab II J3W* Pasal 1313 BW menentukan "suatu 
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih raengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih".

Pengertian tersebut di atas dapat diuraikan bahwa 
dalam perjanjian senantiasa ada dua pihak yaitu* orang 
yang kepada siapa pihak pertama mengikatkan diri. Tetapi, 
asuransi sebagai suatu perjanjian bersifat khusus yaitu 
pihaknya tidak selalu dua mungkin tiga pihak. Pihak ketiga 
itu adalah orang untuk kepentingannya diadakan pertang- 
gungan. Baik dengan persetujuan yang bersangkutan atau 
dapat pula tanpa sepengetahuan yang beroangkutan.

Besuai dengan uraian tersebut di atas dan se3uai 
pula ketentuan pasal 304- ayat 2 dan 3 ICUHB, maka para 
pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi jiwa adalah 
penanggung, pengambil asuransi atau tertanggung dan ter- 
tunjuk. Adapun pengertian penanggung adalah pihak yang 
menerima pengaJ.ihan risiko, Penerimaan pongalihan risiko 
ini diwujudkan dengan kesanggupan untuk membayar uang 
pertanggungan apabila peristiwa yang diporjanjikan terjadi*

8
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J
3'edangkan pengambil asuransi atau peinegang polls adalab 
pihak yang berkepentingan, yang mengadakan perjanjian 
asuransi jiwa. Dalam Perjanjian asuransi jiwa pihak pe- 
megang polis belum tentu merupakan pihak tertanggung. 
Pemegang polis atau pengambil asuransi baru merupakan 
tertanggung apabila pengambil asuransi tersebut memper- 
tanggungkan jiwanya sendiri. Pengertian tertanggung dalam 
perjanjian asuransi jiwa adalah orang yang selama hidup- 
nya menjadi dasar dari hubungan perjanjian asuransi ter- 
sebut* Tertanggung itu belum tentu merupakan kontraktan. 
Tertanggung dapat berfungsi sebagai kontraktan dan dapat 
pula tidak. Pada hidup tertanggung inilah tergantung pe
nyelesaian perjnnjian asuransi jiwa.

Pengertian tertunjuk adalah orang yang dicanturn- 
lean namanya dalam polis sebagai pihak yang berhak menerima 
uang pertanggungan.

2«Detik Ter.jad'inya Per.lan.jian Asuransi Jiwn
Perjanjian asuransi merupakan suatu jenis perjan- 

jian tertentu yang diatur secara khusus dalam KUHD. Se
bagai suatu perjanjian khusus untuk sahnya diperlukan 
syarat-syarat sebagai suatu perjanjian pada umumnya yang 
ditetapkan dalam pasal 1320 BU dan syarat khusus yang di- 
tetapkan dalam pasal 251 KUHD,

Perjanji.an asuransi jiwa sebagai salah satu jonis 
perj'.mjian yang terbentuk berdasarknn kata sepakat antara 
penanggung dengan tertanggung. Hal ini terlihat dengan

9
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jela3 dalam praktek pelaksanaannya dan scsuai pula dengan 
ketentuan pasal 257 ayat 1 KUKD, yang mengatakan ''perjan
jian pertanggungan diterbitkan selcetika setelah ia ditutup 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si 
penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat 
itu,.bahkan sebelum polisnya ditanda tangani".

Dalam praktek, penutupan perjanjian asuransi jiwa 
diawali dengan adanya penawaran dari penanggung yang 
berupa selebaran yang berisikan jenis-jenis asuransi serta 
manfaat asuransi tersebut bagi masyarakat khususnya calon 
tertanggung. Biasanya hal ini dilakultan oleh petugas dari 
maskapai asuransi yang bersa.ngkutan yang merupakan peran- 
tara.

Kemudian kepada yang berrainat diberikan formulir 
yang harus diisi oleh calon tertanggung. Pengisian formu
lir ini merupakan suatu permintaan dari calon tertanggung 
kepada penanggung untuk menutup perjanjian asuransi sesuai 
dengan kehendak calon tertanggung yang diisilcan ke dalam 
formulir tersebut. 1‘etapi dengan pengisian formulir ini 
perjanjian asuransi belum terbentuk, yang apa sebabnya 
akan saya uraikan lebih lanjut di bawah ini.

Berdasar isi formulir inilah penanggung raenentukan 
apakah calon tertanggung memenuhi syarat-syarat yang di- 
tontukan, baik yang ditentukan dalam pasal 1J20 BW, pa3al 
P51 KUIID maupun syarat yang secara khusus ditentukan oleh 
penanggung. Apabila calon tertanggung memenuhi syarat- 
syarat yang ditetapkan mo.ka permintaan penutupan pertang-
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gungan jiwa dap.it diterima oleh penanggung* Dalam hal ini 
baru dapat dikatakan terjadilah kata sepakat antara pe
nanggung dengan tertanggung atau dengan kata lain dapat 
dikatakan perjanjian asuransi jiwa sudah terjadi*

Dalam praktek serins masih diperlukan adanya peme- 
riksaan kesehatan dari tertanggung oleh dokter yang diten- 
tukan oleh penanggung. Tegasnya pemeriksaan dokter ini 
merupakan sebagian dari kewajiban pemberitahuan yang di- 
tetaplcan dalam pasal 251 KUHD*

Kemudian perjanjian asuransi jiwa umumnya dituang- 
kan secara tertulis ke dalam apa yang dinamalcan polis. 
Tetapi harus diingat sebagaimana baru saja saya uraikan 
bahwa polis bukan merupakan atau menentukan saat lahirnya 
perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanya merupakan alat buk- 
ti tertulis dari perjanjian pertanggungan jiwa* Maksudnya 
agar kelak mudah dalam pembuktiannya* Hal ini sesuai dengan 
ketrentuan pasal 25B KUIID. Tetapi jangan terkicuh oleh pa
sal 255 KUHD yang menentukan bahwa suatu pertanggungan 
harus dibuat dengan akta yang disebut polis. Hal ini rae- 
nimbulkan kesan seolah-olah pertanggungan merupakan suatu 
perjanjian yang bersifat formil. Artinya barulah sah bila 
dibuat dengan suatu akta* Dalam hal ini kita harus tetap 
berpedoman pada pasal KUHD dan pasal 257 ayat 1 KUHD, 
bahwa dengan kata sepakat antara para pihak pertanggungan 
jiwa sudah mengikat meskipun polis belum difcerbitkan*
Dengan kata lain polis bukan syarat mutlak untuk oahnya 
perjanjian asuransi. Maksud dari adanya polis apabila
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benar-benar terjadi senglceta, maka dengan polis mudahlah 
dibuktikan mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan*

3.Kemtmp:kinan Pembntalan Sepihak
Seperti sudah saya katakan, kemungkinan perusahaan 

asuransi memerlukan data lain yaitu bukti pemeriksaan ke- 
sehatan bagi calon terbanggung. Hal demikian biasanya di- 
lakukan setelah formulir permintaan tersebut diisi oleh 
calon tertanggung, kemudian calon tertanggung diperiksa 
kesehatannya oleh dokter dari pihak perusahaan asuransi, 
dari data pengisian formulir dan data kesehatan dari dok
ter, perusahaan asuransi mempertimbangkan untuk dapat me- 
nerima atau menolak permintaan asuransi dari pihak calon 
tertanggunp;. Setelah permintaan perjanjian diterima oleh 
perusahaan asuransi/ penanggung, tetapi kemudian ternyata 
lceterangan-keterangan yang dinyabakan dalam formulir per- 
mintaan atau dalam keterangan pemeriksaan dokter itu ti- 
dak benar atau palsu, sedangkan perjanjian asuransi jiwa 
telah berjalan maka penanggung mempunyai hak untuk mem- 
batalkan perjanjian itu dan tidak diwajibkan untuk mengem- 
balikan uang premi yang telah diterimanya* Seperti disebut- 
kan dalam perundang-undangan yaitu dalam pasal 251 KQHD.

Kecuali jika keterangan yang tidak benar itu ter
nyata diberikan dengan tidak sengaja maka perjanjian asu
ransi jiwa itu dapat dilanjutlcon dengan menyesuaikan asu
ransi jiwa itu dongan keadaan yang sebenarnya, tetapi jika 
abas permintaan tertanggung asuransi jiwa itu diputuskan, 
penanggung akan membayar harga tunainya setelah diadakan

12
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4,Jenis-jeni3 Asuransi Jiwa dalam liubungannya rlen̂ an flisiko
Tujuan dari asuranai jiwa adalah untuk memberikan 

santunan kepada seaeorang di kemudian hari, yang berupa 
perlindungan yang diberikan oleh penanggung untuk meringan- 
kan risiko jika tertanggung meninggal dunia.

Ada beberapa jenis perlindungan yang ditawarkan 
oleh maaing-masing perusahaan asuransi jiwa, misalnya pada 
perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ialah :

1.asuransi dwiguna;
2.asuransi aneka guna;
3-asuransi oka warsa;
4.asuransi dana beasisv/a;
5.asuransi dana haji *
6.asuransi jiwa kredit.

Asuransi dvriguna adalah asuransi yang memberikan 
jaminan apabila tertanggung meninggal dunia dalam tenggang 
waktu asuransi atau tertanggung hidup selama tenggang wak
tu asuransi. Pihak tertanggung akan inendapat sejumlah 
uang pertanggungan jika meninggal dunia dalam tenggang 
waktu asuransi. Sebaliknya apabila tertanggung meninggal 
dunia setelah tenggang waktu asuransi, maka tertanggung 
tidak mendapatkan. uang pertanggungan akan tetapi jumlah 
premi yang telah dibayar dikembalikan kepada tertanggung, 
yang merupakan kewajiban dari penanggung.

•Tadi asnrnnni dv/iguna ini mempunyai dua kegunaan. 
Bila tertanggung meninggal dunia pada tenggang waktu asu
ransi tikan memperoleh santunan yang diperjanjikan. Morupa- 
kan tabungan bila tertanggung tetap hidup sesudah tenggang

pembetulan seperlunya.
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waktu asuransi. Asuransi dwiguna ini setelah habis teng- 
gang waktu asuransinya dapat diperpanjang, dan tetap men- 
dapatkan uang tabungan berdasarkan tenggang waktu asuransi 
sebelumnya. Demikian seterusnya sampai pada akhir masa 
perjanjian.

Asuransi aneka guna memberi perlindungan apabila 
tertanggung meninggal dunia sebelum jangka waktu perjan
jian selesai, kepada ahli warisnya yang ditunjuk akan di- 
serahkan uang pertanggungan yang tercantum dalam polis 
ditambah 3emua uang premi yang telah dibayar kepada pe
nanggung, yang merupakan kewajiban dari pihak penanggung.
Jika pada akhir masa perjanjian tertanggung masih hidup, 
maka kewajiban pihak penanggung kepada tertanggung untuk 
menyerahkan uang pertanggungan. Disamping pembayaran uang 
pertanggungan tersebut, bila tertanggung raeninggal dunia 
sesudah jangka waktu perjanjian berakhir, kepada ahli wa
risnya yang ditunjuk akan diserahkan kembali semua premi 
yang telah dibayar selama jangka waktu perjanjian.

Asuransi eka warsa adalah asuransi perjanjian jangka 
waktu pendek yang hanya berlaku dalam jangka waktu 1 ta
li un saja, serta dapat diperpanjang terus menerus sampai 
tertanggung mencapai usia maximum 65 tahun, disertai dengan 
peninjauan kembali premi sesuai dengan umur tertanggung.

Jenis asuransi ini cenderung pada bentuk perjanjian 
unfcung-untungan karena bentuk perjanjiannya didasarkan 
a tins speculative risk (risiko untung-untungan).

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak speculative
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risk mengandung 2 unsur, yaitu :n1.kemungkinan timbulnya
2kerugian; 2.kemungkinan timbulnya keuntungan"

Kemungkinan itu dapat terjadi dalam perjanjian 
asuransi eka warsa, karena sifat pembayaran uang pertang
gungan semata-mata digantungkan kepada meninggalnya ter
tanggung pada masa perjanjian asuransi eka warsa sedang 
berjalan dan tidak ada pembayaran apapun kepada tertang
gung setelah jangka waktu perjanjian selesai tertanggung 
masih hidup, uang premi yang telah dibayar tidak akan di- 
kembalikan lagi oleh penanggung. Kewajiban pihak penang
gung hanya merabayar sejumlah uang pertanggungan jika ter
tanggung meninggal dunia.

Asuransi dana beasiswa adalah untuk memberikan per
lindungan terhadap kelangsungan belajar putera-puteri 
pengambil asuransi. Bagi orang tua yang mempunyai cita- 
cita agar putera-puterinya kelak akan dapat meneruskan 
studinya sampai pada tingkat perguruan tinggi, misalnya 
pada uaia 19 tahun, dapat mengambil perjanjian asuransi 
dana beasiswa, sehingga beaya-beaya untuk masuk perguruan 
tinggi maupun untuk beaya-beaya lain dapat terpenuhi.

Untuk itu tertanggung sewaktu-waktu akan mengambil 
perjanjian asuransi dana beasiswa harus dapat memperhitung- 
kan umur tertanggung pada saat memerlukan beaya studi di- 
perguruon tinggi dan jangka waktu perjanjian yang ditutup 
setelah habis, borsainaan pula dengan kebutuhan akan beaya 
sekolah diperlukan.

Asuransi dana beasiswa memberi perlindungan, jika

15
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENANGUNG PADA ASURANSI JIWA 
 

LUCIANINGSIH



16
tertanggung meninggal dunia sebelum habis masa perjanjian, 
maka asuransi dana beasiswa ini menjadi bebas premi. Pada 
akhir perjanjian nantinya menjadi kewajiban pihak penang
gung untuk membayar uang pertanggungan kepada tertanggung 
sesuai dengan perjanjian atau jika tertanggung raeninggal 
dunia sebelum habis masa perjanjian atau sebelum menerima 
beasiswa, maka dapat ditempuh beberapa jalan yakni, meng- 
ganti anak yang lain ditunjuk untuk menerima beasiswa. 
Apabila anak itu satu-satunya, maka dapat mengubah menjadi 
macam asuransi lainnya menurut yang dikehendaki oleh ter
tanggung, atau mengambil harga tunainya, ataupun apabila 
tertanggung meninggal dunia dalam masa menerima beasiswa 
maka dapat dialihkan kepada anak yang lain, yang ditunjuk 
atau diterima sendiri oleh tertanggung.

Pembayaran uang beasiswa yang diberikan oleh pe
nanggung kepada anak yang ditunjuk dalam polis, dapat di- 
ambil sekaligus dan bisa diambil secara angsuran.

Asuransi dana haji adalah untuk membantu rakyat 
Indonesia yang beragama Islam yang mempunyai keinginan 
untuk menunaikan rulcun Islam ke lima, dengan menyediakan 
terapat untuk menghimpun dana secara tertib dan disiplin 
dalam jangka waktu yang ditentukan oleh mereka sendiri, 
kapan direncanakan pelaksanaan perjalanan ibadah haji itu.

Kountungan menjadi anggota asuransi dana haji ialah 
dapat direncanakan setiap saat jangka pendek ataupun jang
ka panjang, bosarnya dana dapat diatur sesuai dengan ke- 
inampuan dan keinginan. Preminya rendah yang dapat dijang-
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kau oleh setiap lapi3an masyarakat Islam dan menjamin ter- 
wujudnya cita-cita menunailcan ibadah haji, balk untuk 

diri sendiri maupun anggota keluarganya.
Jika terdapat perubahan besarnya beaya untuk keper- 

luan ibadah haji itu bukan merupakan kewajiban pihak pe
nanggung untuk menambahkan.

Asuransi dana kredit ini terutama memberi jaminan 
suatu pinjaman, jadi perjanjian ini harus digabungkan 
dengan suatu perjanjian pinjaman kepada bank atau instansi 
di mana tertanggung bekerja, Asuransi ini terutama untuk 
keperluan misalnya membeli rumah, kendaraan berinotor dan 
sebagainya* Asuransi jiwa kredit sebagai salah satu jenis 
perlindungan yang diberikan dengan cara mongadakan perjan
jian asuransi jiwa, yang mempunyai kegunaan yaitu bagi 
pemberi pinjaman (bank atau instansi di mana tertanggung 
bekerja) jika peminjam meninggal dunia sebelum selesai 
melunasi hutangnya maka sisa hutang akan dibayar sekaligus 
pihak perusahaan asuransi yang borsangkutan. Bagi tertun- 
juk/ ahli waris peminjam jika peminjam meninggal dunia 
sebelum melunasi hutangnya, maka barang yang dibeli (rai- 
salnya berupa kendaraan berinotor) akan tetap dapat diwarisi- 
nya.
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Emmy Pan^aribuan Simanjuntak, Peranan Fertnnftftunrc- 
an dalam Ucaha Memberikan Jaminan Sosial, tfhra bara, Jakar
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DAB III
KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA

1 .Kewajiban Tertanggunft
Perjanjian asuransi cebagai suatu perjanjian tim

bal balik, artinya masing-masing pihak saling mempunyai 
hak dan kewajiban. Hak bagi salah satu pihak merupakan 
kewajiban bagi pihak yang lain dan kewajiban bagi salah 
satu pihak merupakan hak bagi pihak lain.

Perjanjian asuransi jiwa merupakan salah satu ben
tuk dari perjanjian asuransi pada umumnya, karena itu 
asas tadi berlaku pula pada perjanjian asuransi jiwa.
Siapa para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa ini telah 
saya uraikan dalam bab II, demikian diantara mereka ma
sing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Sekarang raasalahnya apa saja hak dan kewajiban pa
ra pihak itu masing-masing ? Sebelum sampai kepada masalah 
ini perlu diingat, dalam perjanjian asuransi jiwa tidak 
selalu tertanggung berbeda orang dengan pihak tertunjuk. 
Dalam perjanjian asuransi jiwa, kadang-kadang seorang 
tertanggung sekaligus berkualitas sebagai tertunjuk, yakni 
apabila perjanjian asuransi jiwa itu ditutup oleh tertang
gung untuk dirinya sendiri. Jadi tidak selalu tertanggung 
adalah orang lain daripada pengambil asuransi. Dalam hal 
terakhir ini tertanggung tidak sekaligus berkualitas se- 
bagai pengambil asuransi.

tertanggung yang berkualitas sebagai pemegang polis/
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pengambil asuransi pada penutupan perjanjian asuransi ji
wa mempunyai kewajiban untuk memberitahukan tentang hal- 
hal yang berkenaan dengan diri tertanggung, yang ditotap- 
kan dalam pasal 251 KUHD junto pasal 256 ayat 1 sub 3 dan 
sub 8 KUHD.

Demikian penting arti pemberitahuan ini bagi pe
nanggung, karena itu pemberitahuan haruslah dilaksanakan 
selengkapnya dan sebenar-benarnya. Bagi penanggung penting 
agar lebih dahulu dapat mengetahui risiko yang akan di- 
pikulnya. Sedang bagi pengambil asuransi juga penting 
yang bertalian dengan pasal 2J1 KOHD, sebab menurut pasal 
ini jika pemberitahuan tidak dilaksanakan sebagaimana 
mestinya dapat dipukai sebagai alasan oleh penanggung un
tuk membatalkan perjanjian asuransi jiwa yang telah ada, 
dalam arti ada unsur kesengajaan menyembunyikan risiko 
penanggung.

Ukuran kebatalan perjanjian asuransi jiwa tersebut 
harus dilihat dari sikap penanggung setelah mengetahui 
keadaan yang sebenarnya* Apabila setelah penanggung 
mengetahui .keadaan yang sebenarnya tetap menerima perjan
jian asuransi itu, maka borarti penanggung telah menyata- 
kan sanggup memikul risiko tersebut. Tetapi apabila pe
nanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya maka terjadi 
alasan bagi penanggung tidalc niemenuhi kewajibannya seperti 
perjanjian yang telah ada tersebut batal. Dalam hal ini 
apakah perlu diportimbangkan ada atau tidaknya itikad 
baik dari tertanggung, misalnya tidak memberi tahukan itu
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se mata-mata karena kelalaian atau tidak mengetahui se
bagai syarat mutlalc yang harus diberitahukan. Saya ber- 
pendapat, harus dilihat apakah pemberitahuan yang tidak 
benar itu merupakan unsur sengaja. Kalau memang pemberi
tahuan itu sekedar keliru dengan disertai itikad baik yang 
maksudnya tidak disengaja, maka tidak akan mengakibatkan 
kebatalan, 3eperti isi pasal 1338 ayat 3 BW yang menyata- 
kan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
Jadi hanya dalam hal ada unsur kesengajaan barulah dapat 
dinyatakan perjanjian itu batal.

Nyatanya dalam praktek raemanglah demikian, seperti
misalnya dalam syarat uraum polis asuransi jiwa Bersama
Bumiputera 1912 pasal 2 ayat 4 menyatakan :

dalam hal lcesalahan yang dibuat tidak sengaja, kontrak 
asuransi dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan asuran
si dengan keadaan yang sebenarnya, atau jika diputus- 
kan atas pernmitaan pemegang polis, badan akan membayar 
harga tunainya setelah diadakan pembetulan seperlunya-3

Sebaliknya merupakan kewajiban tertanggung membayar 
premi. Premi merupakan kontraprostasi dari tertanggung 
yang besarnya ditentukan berdasar presontasi dari jumlah 
pertanggungan, yang biasanya telah ditentukan dengan stan- 
dar tarif oleh penanggung dalam hitungan persen atau 
permil. Besarnya presentasi premi tersebut didasarkan 
ata3 besar risiko penanggung, karena itu besarnya premi 
untuk sfstiap perjanjian asuransi jiwa senantiasa tidak 
sama, tergantung dari besar kecilnya risiko penanggung.

Ada pun pengertian premi adalah sebagai suatu pres- 
tasi dari pihak tertanggung kepada penanggung.
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Pembayaran premi oleh tertanggung biasanya dibayar 
di muka yakni segera setelah perjanjian asuransi disepa- 
kati. Kadang-kadang pembayaran premi pertama oleh ter
tanggung kepada penanggung dipergunakan sebagai patokan 
dalam menentukan kapan perjanjian dianggap telah ada, se- 
perti misalnya di dalam syarat-syarat umum asuransi jiwa 
Beraama Bumiputera 1912, pasal 3 menyatakan bahwa ^'po
lls mulai berlaku sejak dikeluarkan, kecuali jika kewajib-

4an membayar premi pertama belum dipenuhi"#
Dengan domikian dalam hal ini dapat disimpulkan, 

berarti premi mempunyai dua fungsi. Pertama aebagai kon- 
trapro3tasi dari tertanggung kepada penanggung sebagai 
imbalan atas kesediaannya menanggung risiko. Kedua seba^ 
gai syarat mulai berlalcunya perjanjian sebagaimana yang 
dimaksud pasal 304 ayat 4 KUHD.

Di samping kewajiban yang telah 3aya uraikan di- 
muka, tertanggung yang berlcualitas sebagai pemegang polis/ 
pengambil asuransi mempunyai hak-hak yang berupa :

1.hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang 
pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia se
belum habis rnasa perjanjian;

2.hak untuk setiap waktu mongganti tertunjuk;
3,hak untuk pemulihan polis lcadaluarsa;
4,h/ik untuk monjual polis;
5*h;ik untuk merubah polis menjadi bcbas premi;
6.hak untuk polis menjadi polis elcawarsa;
7.hak untuk menggadaikan polis.5

P.fH'utus O.ertunjuk
'iMr.lebih dahulu ingin saya mengernukakan bahwa pihak 

tertunjuk dalam pasal 304 fCUIID, bukan merupakan pihak da-
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lam perjanjian asuransi jiwa, Tetapi di dalam praktek pe- 
laksanaan asuransi jiwa, merupakan suatu hal yang tetap 
harus dicantumkan dalam polis. Hal tersebut dimaksudkan 
agar supaya kelangsungan kemanfaatan uang pertanggungan 
tidak terhenti karena meninggalnya tertanggung.

Tertanggung dengan permintaan tertulis, setiap wak
tu dapat menunjuk orang yang akan menerima uang pertang
gungan di kemudian hari, tertanggung meninggal dunia. 
Jelasnya demikian yang berhak atas uang pertanggungan 
ialah orang yang ditunjuk oleh tertanggung. Saya melihat 
tertanggung selama masih hidup maka hubungan hukum yang 
ada hanya antara tertanggung dengan penanggung. Selama itu 
tertunjuk tidak mempunyai status apa-apa. Setelah tertang- 
gung meninggal dunia barulah timbul hubungan hukum antara 
penanggung dengan tertunjuk yaitu segala hak-hak dari 
tertanggung menjadi boralih kepada tertunjuk dengan status 
seperti tertanggung tcrhadap penanggung.

3.Kemungk:i.nan Perganttan Tertunjuk
Di dalam KUHJ3 tidak terdapat ketentuan. yang mengatur 

sooara khusus tentang kemungkinan pergantian tertunjuk ini* 
Tetapi jika bcrpegang pasal 1317 BY/ ayat 1 dapatlah di- 
tafsirkan jika sescorang yang telah ditunjuk sebagai yang 
bcrkepontingan tidak berarti sudah tidak mungkin dirubah 
n tan di^anti dengan orang lain lagi. Hakekat dari ter
tunjuk itu adalah hak dari tertanggung untuk menentukan 
siapa ;/ t.rvT akan menggantikan dirinya bilamana ia meninggal
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dunia, Karena itu selama tertanggung masih hidup, bebas 
baginya merubah siapa yang akan monggantikannya. 1‘etapi 
hak untuk merubah tertunjuk'ini tidaklah tanpa batas* 
Seperti disebut dalam pasal 13^7 ayat 2 BW bahwa,"siapa 
yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak bo- 
leh menariknya kembali apabila pihak ketiga telah menya- 
tnkan hendak mempergunakannya".

4.Hak Pemulihan Polis Kadaluarsa
Polis daluarsa terjadi apabila tunggakan premi ti

dak dilunasi dalam masa leluasa (grace period), sedang 
polisnya belum mempunyai harga tunai (biasanya selama 3 
tahun premi), Daluarsa, menurut ketentuan pasal 194-6 BW 
merupakan alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan 
dari suatu perilcatan dengan lewat waktunya tertentu dan 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang*

Dengan domikian dapat dikatakan bahwa, daluarsa 
dapat merupakan penyebab berakhirnya perjanjian asuransi 
jiwa yang disebabkan oleh tertanggung tidak memenuhi ke- 
wajibannya dalain membayar premi, Keistimewaannya dalam 
perjanjian asuransi jiwa, tertanggung masih diberikan hak 
untuk mongajukan permintaan untuk dapat dipulihkannya 
kombali haknya atas polis yang daluarsa. Dengan syarab 
pengajuan pemulihan tidak melampaui jangka waktu tertentu, 
terbitung sejak polis daluarsa dan masa perjanjian belum 
habis.

Dalam praktek, misalnya pada perusahaan asuransi
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jiwa Borsama Bumiputera 1912, waktunya ditetapkan selama 
5 tahun, sepanjang memenuhi syarat kesehatan setelah di- 
adakan pemeriksaan dokter atas kesehatan tertanggung dan 
membayar lunas tunggakan premi ditamhah dengan l}unga yang 
ditetapkan penanggung. Apabila syarat tersebut di atas 
telah dipenuhi oleh tertanggung, maka pembayaran premi 
berikutnya dimula.i pada tanggal satu dari bulan polis di- 
pulihkan dan promi dihitung menurut umur tertanggung pada 
saat penanggalan kembali.

j?»hak untuk Menjual Folia
Kalau tertanggung karena suatu kesulitan tidak da

pat malanjutkan pembayaran premi atau tidak dapat melunasi 
tunggakan premi, sedangkan polis telah mempunyai harga 
tunai maka tertanggung dapat menjual polisnya kepada pe
nanggung menurut harga tunainya. Penjualan polis ini harus 
disertai dengan penyerahan polis kepada penanggung berikut 
pembayaran premi yang terakhir. Dengan penjualan polis 
ini berarti, perjanjian asuransi diakhiri.

Adapun yang dimaksud dengan harga tunai ialah nilai 
tebus polis atau nilai jual polis yang telah mempunyai 
masa perjanjian 3 tahun, dengan ayarat tanpa mempunyai 
tunggakan premi. Semakin. mendekati masa akhir perjanjian 
nilainya semakin besar.

6*Hak untuk Meruhnh Polis Menjadi Bebaa Premi
Yang dimaksud dengan bebas premi ialah keadaan di- 

mana uang pertanggungan diperkecil (recioed paid up),
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sedang jangka waktu perjanjian tetap seperti polis semula. 
Biasanya hak itu akan diberikan penanggung bila telah di- 
penuhinya syarat-syarat tertentu, seperti pembayaran pre- 
mi dihentikan, polisnya telah mempunyai harga tunai, dan 
atas permintaan yang diaertai penyerahan polis yang ber- 
sangkutan serta bukti pembayaran premi terakhir yang sah*

7»Hak untuk Merubah Polis Men.iadi Polis Bkawarsa
Untuk polis yang daluarsa yang mempunyai harga tu- 

nai, dapat dimintakan untuk dirubah menjadi polis ekawarsa, 
artinya polis yang jangka waktunya berlaku hanya satu 
tahun, dapat diperpanjang secara terus menerus selama 
satu tahun, Makcudnya bila tertanggung meninggal dunia 
masih dalam masa perpanjangan, maka merupakan kewajiban 
penanggung tetap membayar uang pertanggungan, yang besar- 
nya sebagaimana tercantum dalam polis.

8,Hak untuk Menggadaikan Polis
Setiap polis asuransi yang telah mempunyai harga 

tunai, (inpat dipinjam harga tunainya oleh tertanggung, 
dengan diperhitungkan besurnya bunga pinjaman yang diten- 
tukan oleh pihak penanggung, Namun dalam hal ini harus 
dibayar tiap-tiap bulan bersama-sama dengan pembayaran 
premi, Pelunasan pembayaran uang pinjaman tersebut akan 
diperhitungkan dari besarnya jumlah uang pertanggungan,

9«Kovjajiban Penanggung
Penanggung yang berjanji dan rnengilcatkan diri untuk
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membayar uang asuransi ber&asar pasal 257 aya-t 2 mempunyai 
kewajiban menerbitkan polis diserahkan kepada tertanggung 
sebagai bukti bagi tertanggung bahwasanya penanggung te
lah mengikatkan. diri. Dalam praktek polis tidak dapat di- 
terbitkan seketika setelah perjanjian asuransi disetujui 
melainkan sementara dituangkan dalam suatu nota penutupan 
perjanjian asuransi jiwa. Nota inilah yang menjadi bukti 
sementara pengganti polis untuk raembuktikan telah adanya 
kesanggupan penanggung*

Dalam pelaksanaan polis berbentuk standard artinya 
sudah disediakan dalam bentuk yang sudah dicetak dengan 
syarat-syarat yang diseragamkan. Maksudnya agar tidak 
terjadi perbedaan yang prinsip antara polis dari satu 
maskapai dengan maskapai lainnya.

Dalam pasal 259 KUIID tadi dikatakan penyerahan po
lis kepacla tertanggung 3udah harus terjadi dalam'waktu 
24 jam setelah disetujui penanggung. Bila dilakukan lang- 
sung antara penanggung dengan tertanggung. Dalam praktek 
hubungan antara tertanggung dengan penanggung tidak selalu 
secara langsung. Mungkin melalui seorang perantara yaitu 
makelar asuransi. Maka dalam hal ini menurut pasal 259 
KUIID polis harus diserahkan dalam waktu 8 hari setelah 
perjanjian ditutup.

Selnin penanggung berkewajiban menyerahkan polis, 
penanggung berkewajiban pula membayar uang pertanggungan 
kepada tertanggung, bila tertanggung meninggal dunia atau 
perjanjian asuransi jiwa itu berakhir walaupun tertanggung
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masih hidup, Sebenarnya hal inilah yang merupakan esensial 
dari perjanjian asuransi jiwa.

^Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912* Syarat- 
syarat Umum Polis, brosur, tanpa halaman.

^Ibid.
^Wawancara dengan Staf Administrasi Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera, Januari 1982.
^Ibid,
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BAB IV
FEM1SMJHAN KEWAJIBAN EEITAITGGUNG DALAM PRAKTEK

1 .Saat Pembayaran Uanr?: Asuransi
Dalam perjanjian asuransi jiwa, pembayaran uang 

pertanggungan oleh penanggung kadang-kadang tidak selalu 
digantunglcan pada terjadinya peristiwa kematian tertang
gung, melainkan digantungkan pula pada jangka waktu asuran
si berakhir walaupun tertanggung masih hidup.

Kematian pasti akan menimpa diri tertanggung, te
tapi kapan kematian itu akan terjadi tidak bisa dipastikan. 
Apabila peristiwa kematian itu benar-benar terjadi dalam 
tenggang waktu masih berlakunya perjanjian asuransi, maka 
pihak penanggung harus membayar uang pertanggungan. Tetapi 
sekalipun tertanggung tidak mening-gal dunia pada 3aat per
janjian berakhir tidalc berarti penanggung bebas dari tang
gung jawabnya, Dalam hal ini penanggung juga harus mem
bayar uang pertanggungan.

Adnpun asuransi dwiguna misalnya, uang pertanggung
an dibaynrkan pada saat tertanggung meninggal dunia dalam 
tenggang berlakunya asuransi atau pada saat masa perjan
jian asuransi berakhir, sekalipun tertanggung masih hidup, 
Dalam Asuransi Aneka Guna baik dalam hal tertanggung me
ninggal dunia pada saat perjanjian asuransi musih berlaku 
ataupun jika tertanggung meninggal dunia sesudah tenggang 
waktu asuransi berakhir, tetap penanggung wajib membayar 
uang pertanggungan bahkan ditambah semua premi yang telah
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diterima oleh penanggung. Berbeda pada asuransi ekawarsa, 
untuk jenis asuransi ini penanggung hanya wajib membayar 
uang pertanggungan sepanjang tertanggung meninggal dunia 
dalam masa berlakunya perjanjian. Dernikian jika ternyata 
penanggung tetap hidup aampai saat perjanjian berakhir, 
maka tidak sedilcitpun penanggung wajib melakukan pembayaran.

Dernikian pula pada Asuransi Dana Beasiswa pembayar
an uang asuransi hanya digantungkan pada usia tertentu 
dari penanggung sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. 
Yang menarik pada Asuransi Dana Haji, dalam hal ini masa 
berakhirnya tidak ditetapkan melainkan berakhirnya jang- 
ka waktu perjanjian digantungkan pada kapan pelaksanaan. 
naik haji itu diberangkatkan* Pada Asuransi Jiwa Kredit 
jika tertanggung meninggal dunia sebelum selesai melunasi 
hutangnya, maka sisa hutang harus dibayar oleh pihak pe
nanggung kepada pemberi pinjaman.

2.Prosedur Penuntutan Pembayaran
Dengan terjadinya peristiwa tidak pasti yang diper- 

janjikan atau jatuh temponya yang ditetapkan dalam polis, 
tertanggung berhak mengajukan tuntutan uang pertanggungan 
pada penanggung. Dalam praktek perjanjian asuransi jiwa 
tuntutan uang pertanggungan itu dilakukan oleh pihak yang 
ditunjuk untuk monerima uang portanggungan bilamana ter
tanggung meninggal dunia. Dalam hal ini pernegang polis 
atau tertunjuk al;aupun ahli warisnya. Sudah tentu penang
gung tidak akan mengetahui tentang meninggal dunianya
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tertanggung. Karena itu tentunya kewajiban penanggung ter
sebut barulah terbit manakala tertunjuk/ ahli waris telah 
memberitahulcan tentang kematian tertanggung, Pemberitahu- 
an itu sangat penting bagi penanggung agar ia dapat dengan 
segera melakukan macam-macam tindakan untuk menyelidiki 
sampai seberapa jauh baginya berkewajiban membayar uang 
pertanggungan. Tentang jangka waktu dalam mana tertunjuk/ 
ahli waris harus memberitahulcan kematian tertanggung itu 
dalam pasal 283 ayat 1 KUIID tercantura segera setelah ter
jadinya peristiwa.

Perlukah mufclak ada surat keterangan tentang kema
tian dari dokter ? Surat keterangan dokter ini penting 
dalam rangka untuk dapat mengetahui sebab-sebab kematian 
tertanggung, Namun nampaknya dalam praktek surat keterang
an dokter ini tidak mutlalc. Dapat diganti dengan keterang
an yang dibuat oleh pejabat pamong praja setempat. Kemudian 
penting pula tentang apakah seseorang merupakan ahli wa
ris yang 3ah sehingga berliak menerima uang pertanggungan ? 
Penanggung berhak menolak pembayaran atas uang pertanggung
an bila diragukan ke ahli warisan seseorang. Selain dari 
pada itu dapat dituntut agar ahli waris tersebut harus 
dapat monyertakan polis. Bahkan bukan itu saja, dapat pu
la dituntut harus dapat menunjukkan kwitansi pembayaran 
premi terakhir serta tunggakan premi harus dibayar.

Umumnya syarat-syarat untuk dapatnya menerima uang 
pertanggungan ditentukan dalam polis khususnya pada bagian 
yang memuat syarat-synrat umum. Misalnya pada polis asuran-
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si jiwa P.'l' Asuransi Jiwa Sraya tercantum dalam pasal 8 
dan 9 yanp; isinya sebagai berikut :

1.Pembayaran uo.ng asuransi inenurut macam asuransi akan 
dilakukan setelah bahan-bahan yang ditentukan oleh 
perusahaan yaitu dalam hal apabila tertanggung masih 
hidup, polis yang bersangkutan, surat pengenal diri 
dari pemegang polis, kwitansi yang sah. dari pembayar
an premi terakhir; apabila tertanggung meninggal 
dunia, polis yang bersangkutan, surat keterangan 
kematian dari pamong praja, surat sebab-sebab ke- 
rnatian dari dokter yang memerikaa jenasah tertang
gung (visum et reportum), dan kwitansi yang sah dari 
pembayaran premi terakhir;

2.pembayaran uang asuransi setelah diperhitungkan 
dengan tunggakan-tunggakan premi atau hutang yang 
mungkin ada, dilakukan di kantor pusat perusahaan 
atau di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh pe
rusahaan;

3*dalam hal pembayaran uang asuransi menurut perjanji
an ini harus diterima oleh beberapa orang bersama- 
sama maka kwitansi yang telah ditanda tangani ber- 
sama oleh yang berhak menerima atau kuasanya, merupa
kan tanda terima yang aah dan dengan dernikian ber- 
arti pembayaran telah dilakukan oloh perusahaan;

4*jika pembayaran uang asuransi tidak diminta oleh 
yang berhak menurut perjanjian ini di dalam waktu
3 tahun terhitung mulai tanggal jatuh waktu pembayar
an .j maka setelah itu lampau perusahaan bebas dari 
kewajiban untuk membayar uang asuransi;

5.pembayaran uang asuransi yang diminta sesudah tang- 
gal jatuh waktu pembayaran tetapi masih di dalam 
bataa waktu yang diperkenankan tidak akan mendapat 
bunga atau gariti rugi apapun juga dari perusahaan*?
Dalam praktek hak menuntut uang pembayaran asuransi 

itu dinyatakan dengan kata klaim. Klaim merupakan faktor 
yang sangat penting karena inilah yang merupakan esensial 
dari adanya perjanjian asuransi. Oleh karena itu segi ke- 
sanggupan dengan kecepatan penanggung memenuhi klaim me- 
rupakan segi yang penting bagi pengembangan asuransi.
Dari segi ini pulalah penilaian citra masyarakat terhadap 
suatu perusahaan asuransi. Apabila dilaksanakan secara 
lancar niscaya akan mernpertebal kepercayaan masyarakat
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terhadap lembaga asuransi khususnya asuransi jiwa, yang 
rtewasa ini nampaknya ingin digalakkan oleh Pemerintah.

Dalam praktek lcadang-kadang pembayaran uang asuran
si dikurangi dengan kekurangan denda premi, pinjaman- 
pinjaman atau beaya-beaya yang dilceluarkan penanggung, 
sehingga yang diterirna akan lebih kecil dari jumlah uang 
pertanggungan yang diperjanjikan.

Untuk lebih jelasmya uraian saya tentang hal ini 
akan saya ambil contoh prosedur tuntutan uang asuransi 
pada Asuransi Jiwa Sraya. IClaim terjadi karena jangka wak
tu asuransinya berakhir atau karena meninggalnya tertang
gung sobagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Umumnya 
klaim harus diajukan secara tertulis oleh pemcgang polis 
atau ahli waris atau tertunjuk.

3.Penreec,ualian atas Kewajiban l^cnanp^ung
Ada beberapa sebab yang dapat mengakibatkan hapus- 

nya hak peinegang polis atau tertunjuk atau ahli wari3 atas 
uang pertanggungan. Sebagai contoh terlihat pada polis 
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam pasal 11, yak~ 
ni manakala kemal'inn. karena :

a.bunuh diri;
b. berkelahi tending;
c.akibat kecelakaan sebagai penurapang pesawat udara 

yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan pener- 
bartgan penmnpang kornersial yang mempunyai penerbang* 
an totap dan teratur;

d.akibat penganiayaan, porbuatan kokerasan dalam pern- 
berontakan, huru ham, pengacauan atau perbuatan 
terror;

e.akibat kesnlahon peinegang polis atau tertunjuk atau 
ahli warisnya.8
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Tentang kematian tertanggung yang disebabkan karena 

bunuh diri, sebenarnya sudah dirumuskan dalam pasal 307 
KUHD yang isinya berbunyi "bilamana seseorang yang memper- 
tanggungkan jiwanya, membunuh diri, atau dihukum mati, 
maka gugurlah pertanggungan itu”. Bahkan menurut pasal 
30? KUHD penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar 
uang pertanggungan, bila tertanggung meninggal dunia bukan 
saja disebabkan karena bunuh diri tetapi juga dalam hal 
mati karena dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dan 
eksekusinya sudah pasti kapan akan dijalankan.

Mengenai hal ini dapat dilihat dalam polis Asuransi 
Jiwa Bersama Bumiputera 1912, pasal 11 ayat 1 sub a yang 
menyatakan :

badan bebas dari lcewajibannya untuk membayar uang per
tanggungan penuh menurut lcontrak atau mengembalikan 
sejumlah uang premi yang telah diterima oleh badan, 
jika tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri, 
atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwajib;9

Yang istimewa adalah tentang kematian yang disebab- 
kan karena perkolahian tanding. Apa sebabnya saya katakan 
istimewa, sebab dalam KUHD tidak ditentukan.

Lebih lanjut dalam polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi
putera 1912, pasal 11 ayat 1 sub b yang menyatakan :

badan bebas dari kewajibannya untuk membayar uang per- 
fcanggungan penuh menurut kontrak atau mengembalikan 
sejiimlah uang premi yang telah diterima oleh badan, 
jika tertanggung meninggal dunia karena terlibat da- 
lnm perkelahian terkecuali jika sebagai seorang yang 
inempertahankan diri; 10

Santoso Poedjosoebroto menjelaskan bahwa "berkelahi 
tanding jelaa inembahayakan jiwa yang melakukan dan ini
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dilakukan dengan lcehendak bebas, maka saya sangat setuju
apabila hal ini dianggap sebagai pemberatan risiko dari

11penanggung".
Dalam pasal 11 ayat 1 sub c polis Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputora 1912 ditentukan pula kewajiban penang
gung menjadi hapus bila kematian tertanggung yang disebab- 
kan karena akibat mengadakan perjalanan yang tidak dise- 
lenggaralcan oleh perusahaan penerbangan penumpang komer3ial.

Dalam pada itu pasal 11 ayat 1 sub d nya menentukan 
bebas pula kewajiban penanggung manakala kematian tertang
gung disebablcan karena penganiayaan perbuatan kekerasan 
dalam pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan 
terror. Inipun merupakan pengecualian kewajiban dari pi
hak penanggung.

Kematian tertanggung yang disebablcan karena akibat 
kesalahan peinegang polls/ tertunjuk/ ahli waris juga da
pat menjadi alasan bagi bebasnya penanggung dari kewajib- 
annya.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 11 ayat 1 sub e 
polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang menyata- 
lcan :

badan bebas dari kewajibannya untuk membayar uang per
tanggungan penuh menurut kontrak atau mengembalikan 
sejurnlah uang premi yang telah diterirna oleh badan, 
jika tertanggung meninggal dunia sebagai akibat per
buatan kejahatan yang dilakukan dengan songaja, atau 
kelchilafan besar oleh mcreka yang berkepentingan da
lam polis ini dan/ atau ahli warisnya.12
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7'Asuransi Jiwa Sraya, Brosur.
^Asuransi Jiv/a Bersama Bumiputera 1912, loc.cit, 
^Ibid.
10M ,
1 1Santoso Poedjosoebroto> Beberapa Aspekta tantang 

Hukum Pertarwrgunffan Jiwa di Indonesia, cet* III, Bhrat'araT 
J T f l ^ F l T ™ " h a S .-1ST:--------------
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BAB V 
KESIMPULAN DAN S All AN

Dari uraian yang saya ketengahkan dalam bab ter- 
dahulu, saya memberanikan diri menarik beberapa kesimpul- 
an sebagaimana terurai di bawah ini.

Adanya asuransi jiwa sangat bermanfaat bagi sese- 
orang, karena melalui lembaga asuransi jiwa dapatlah di- 
alihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Salah 
satu manfaat dari asuransi jiwa ialah memberikan jaminan 
kopada seseorang kelak kemudian hari bilamana tertanggung 
meninggal dunia.

Pada hakekatnya perjanjian asuransi cukup dilaku
kan secara konsensuil yaitu adanya kata sepakat antara 
tertanggung dengan penanggung, namun untuk memudahkan 
pembuktian perjanjiannya dituangkan dalam polis. Sehubung- 
an dengan hal ini, maka saran 3aya adalah alangkah baik- 
nya apabila adanya polis dijadikan sebagai keharusan sya
rat formil sehingga lebih jelas kapan timbulnya hak dan 
kewajiban antara para pihak.

Yang menarik adalah mengenai'polls, yang jika di- 
teliti hanya ditanda tangani secara sepihak oleh penang
gung. I'etapi pada hakekatnya perjanjian asuransi jiwa 
tetop merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik 
antara tertanggung dengan penanggung.

Kewajiban penanggung untuk membayar uang pertang
gungan torbit apabila telah terjadi peristiwa seperti
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yang diperjanjikan yang dalam asuransi jiwa yaitu jika 
meninggalnya tertanggung atau perjanjian asuransi jiwa itu 

berakhir*
Salah satu peristiwa yang menjadi syarat pembayar

an uang pertanggungan dalam asuransi jiwa adalah kematian 
tertanggung, namun tidaklah sotiap kematian tertanggung 
menimbulkan kewajiban penanggung untuk membayar uang per
tanggungan. Kematian karena bunuh diri, karena berkelahi 
tanding, karena penganiayaan, karena perbuatan terror, 
karena kesalahan pemegang polis umpamanya tidak menimbul
kan kewajiban penanggung.
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