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BAB III 

KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI KETIKA PERUSAHAAN 

ASURANSI DIPAILITKAN 

 

3.1. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi 

Di dalam Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 

suatu peristiwa yang tak tertentu.” 

 

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak 

penanggung (Perusahaan Asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung 

(Nasabah Perusahaan Asuransi), dengan menerima premi asuransi untuk 

memberikan penggantian kepada tertanggung atas suatu kerugian, 

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 

memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.” 

 

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi 

dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:” 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya 

suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 
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Menurut Pasal 257 ayat (1) KUHD disebutkan bahwa: “Perjanjian 

pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bertimbal-balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku 

semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.” Dari ketentuan pasal 

tersebut dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Perusahaan Asuransi 

dengan Nasabah Asuransi adalah perjanjian. Perjanjian asuransi sudah bersifat 

mengikat dan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak setelah pihak-

pihak dalam perjanjian asuransi tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, 

meskipun kesepakatan itu hanya dicapai secara lisan dan polis belum 

ditandatangani.
83

 Di dalam perjanjian asuransi ada beberapa prinsip yaitu: 

1. Prinsip Kepentingan atau insurable interest; 

Prinsip ini tercermin di dalam Pasal 250 KUH Dagang yang menyebutkan 

bahwa: 

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri 

sendiri atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu 

pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak 

mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, 

maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”. 

 

Apabila disimpulkan, maka saat ditutupnya perjanjian asuransi yang 

bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang 

diasuransikannya. Menurut Y. Sri Susilo ada beberapa kriteria yang perlu 

dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest yaitu:
84

 

a. Kerugian tidak dapat diperkirakan; 
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Kemungkinan terjadinya kerugian tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 

Misalnya saja kebakaran rumah. Terbakarnya rumah tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya mengenai waktu terjadinya dan penyebabnya. 

b. Kewajaran; 

Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang 

memiliki nilai materiil baik bagi penanggung maupun tertanggung. 

c. Catastrophic; 

Agar suatu barang atau harta dapat insurable, risiko yang mungkin terjadi 

haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat 

besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan 

mengalami kerugian pada waktu bersamaan. 

d. Homogenous; 

Untuk memenuhi syarat insurable, barang atau harta yang akan 

dipertanggungkan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa 

atau sejenis. Banyaknya barang yang sejenis berkaitan dengan prinsip 

bahwa asuransi menutup sejumlah besar risiko supaya dapat membayar 

beberapa kerugian dari yang dipertanggungkan. 

Sedangkan menurut Molengraff, kepentingan di sini mempunyai arti luas, yaitu 

kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun kepentingan yang tidak 

dapat dinilai dengan uang, seperti hubungan kekeluargaan, jiwa, dan anak-

istri.
85

 Sebagai contoh, asuransi jiwa dalam Pasal 264 KUH Dagang 

menentukan bahwa asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri 
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sendiri melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga.
86

 Kepentingan adalah 

syarat mutlak atau essentieel vereiste untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. 

Apabila hal tersebut tidak dipenuhi penanggung tidak diwajibkan memberikan 

ganti kerugian.
87

 

2. Prinsip Itikad Baik atau utmost good faith; 

Prinsip ini diatur di dalam Pasal 251 KUH Dagang. Prinsipnya dalam 

melakukan perjanjian asuransi kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik.  

Ketentuan di dalam pasal 251 KUH Dagang hanya menekankan kepada 

tertanggung saja, seharusnya juga pada penanggung. Tertanggung mempunyai 

kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-

jujurnya, dan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan obyek yang 

diasuransikan. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara 

penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa 

tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Tertanggung 

juga percaya kalau terjadi peristiwa tidak pasti, penanggung akan membayar 

ganti rugi. Saling percaya ini pada dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad 

baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian, termasuk dalam perjanjian 

asuransi. Prinsip ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Selain 

prinsip itikad baik juga diatur di dalam beberapa pasal di antaranya: Di dalam 

Pasal 250 KUH Dagang yang mensyaratkan bahwa tertanggung harus 

mempunyai kepentingan untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi, Pasal 

269 KUH Dagang tentang perjanjian asuransi yang diadakan batal apabila 
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terhadap peristiwa kerugian yang sudah terjadi, Pasal 276 KUH Dagang 

tentang penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian apabila 

kerugian terjadi disebabkan perbuatan sengaja oleh tertanggung, Pasal 281 

juncto Pasal 282 KUH Dagang tentang pengembalian premi seluruhnya apabila 

tertanggung beritikad baik dan perjanjian pertanggungan sebagian atau 

seluruhnya menjadi gugur atau batal. 

3. Prinsip ganti kerugian atau indemnity; 

Prinsip ini tercermin di dalam Pasal 246 KUH Dagang pada kalimat “Untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya 

karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Artinya disini bahwa ganti kerugian 

yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita 

oleh tertanggung. Untuk mendapatkan keseimbangan antara kerugian yang 

dialami tertanggung dengan ganti rugi yang diberikan penanggung, maka harus 

diketahui nilai atau harga dari obyek yang diasuransikan. Prisnip ganti 

kerugian atau indemnitas hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya 

dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian saja. 

4. Prinsip subrogasi atau subrogation principle; 

Prinsip ini diatur di dalam Pasal 284 KUH Dagang. Dari rumusan pasal 

tersebut subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh 

penanggung yang telah membayar ganti kerugian dalam melaksanakan hak-hak 

tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. 

Sebenarnya berdasarkan Pasal 284 KUH Dagang menimbulkan ketidakadilan 
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bagi tertanggung, karena hilangnya hak untuk menuntut ganti kerugian kepada 

pihak ketiga. Prinsip subrogasi ini sebenarnya merupakan cerminan dari prinsip 

ganti kerugian atau prinsip indemnitas, karena subrogasi memupunyai tujuan 

untuk mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian melebihi kerugian yang 

dideritanya. Pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari 

tanggung jawabnya, sebab akan dituntut oleh penanggung. 

5. Prinsip sebab akibat; 

Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, menimbulkan kewajiban kepada 

penanggung untuk memberikan ganti kerugian karena tertanggung menderita 

kerugian. Harus ada hubungan antara peristiwa-peristiwa dengan kerugian 

yang terjadi. Dalam prinsip sebab akibat, dikehendaki bahwa akibat kerugian 

yang terjadi ada sebab yang menyebabkan tanggungan penanggung. 

6. Prinsip gotong royong. 

Kemungkinan bahwa tertanggung akan sulit menanggulangi sendiri risiko 

kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, tertanggung melakukan penutupan 

perjanjian asuransi untuk mengalihkan risiko yang dialaminya kepada 

penanggung. Apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung, penanggung 

akan memberikan ganti kerugian. Sebenarnya ganti kerugian yang diberikan 

kepada penanggung berasal dari pengumpulan premi yang diperoleh 

penanggung dari tertanggung-tertanggung lain yang juga menutup perjanjian 

asuransi dengannya. Dari keterangan tersebut, terlihat adanya kerja sama 

secara tidak langsung di antara para tertanggung untuk meringankan beban 

yang dialami oleh seorang tertanggung karena peristiwa tidak pasti yang 
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dilakukan penanggung dengan mengoordinasi premi yang terkumpul.
88

 Dalam 

perjanjian asuransi tercermin adanya suatu kerja sama yang baik antara 

sekelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama dan bersama-sama 

memelihara kepentingan masing-masing terhadap kerugian yang mengancam 

mereka sewaktu-waktu.
89

 Prinsip ini diatur di dalam Pasal 278 KUH Dagang, 

bahwa prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip 

indemnity bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain 

yang memiliki kepentingan sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada 

seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu 

sama besar.
90

 

Di dalam perjanjian asuransi, polis adalah bukti tertulis atau surat perjanjian 

antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis menjaga 

konsistensi pertanggungjawaban baik dari penanggung maupun tertanggung. 

Dengan polis para pihak mendapatkan kekuatan secara hukum.
91

 Polis merupakan 

bukti otentik yang dapat digunakan tertanggung untuk mengajukan klaim apabila 

pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Ganti kerugian yang 

diberikan oleh penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan 

tertanggung ke kedudukan semula sebelum tertanggung mengalami kerugian dan 

menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.
92

 Polis asuransi juga berfungsi 

sebagai bukti pembayaran premi asuransi kepada penanggung. Polis pengaturanya 

terdapat di dalam Pasal 255 KUH Dagang yaitu: “Suatu pertanggungan harus 
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dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.” Polis asuransi 

memang bukan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi. Berdasarkan Pasal 257 

ayat (1) KUH Dagang yaitu: “Perjanjian pertanggungan ada segera setelah 

diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan 

tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.” Dari 

rumusan pasal tersebut ditentukan bahwa perjanjian asuransi terjadi dengan 

adanya kata sepakat para pihak, meskipun polisnya belum ada. Oleh karenanya 

perjanjian asuransi dikatakan sebagai perjanjian konsensuil.
93

 Namun berdasarkan 

Pasal 258 ayat (1) KUH Dagang yaitu: “Untuk membuktikan hal ditutupnya 

perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian, 

bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu 

permulaan pembuktian dengan tulisan.” Pada kalimat pertama dalam Pasal 

tersebut, pengertian “tulisan” adalah polis, sedangkan “tulisan” pada kalimat 

terakhir bukan polis.
94

 Permulaan pembuktian selain polis dalam perjanjian 

asuransi antara lain: korespondensi antara para pihak, catatan makelar asuransi, 

nota penutupan, dan sebagainya.
95

 Di dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata 

disebutkan bahwa: “Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah 

segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan, atau 

orang yang diwakili olehnya dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya 

peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh seseorang.” Di alam Pasal 1930 ayat (2) 

KUH Perdata disebutkan bahwa sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam 
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setiap perkara bahkan apabila tidak ada upaya lain untuk membuktikan tuntutan 

tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu. 

Dari ketentuan Pasal 255 juncto Pasal 257 ayat (1) juncto Pasal 258 ayat (1) 

KUH Dagang, meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak untuk perjanjian 

asuransi, namun polis memuat isi lengkap dari perjanjian asuransi mengenai hak 

dan kewajiban para pihak. Polis merupakan bukti yang sempurna mengenai 

perjanjian asuransi, karena jika tidak ada polis akan mempersulit pembuktian.
96

 

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak 

penanggung berupa pembayaran sejumlah uang secara periodik yang besarnya 

tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko 

dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya risiko kerugian 

sangat tinggi maka premi yang dibayarkan juga akan lebih tinggi daripada 

pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Asuransi secara 

yuridis digolongkan menjadi 2 (dua) hal yaitu: 

1. Asuransi Kerugian; 

Suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung 

mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti 

kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita 

tertanggung. Asuransi kerugian kepentingannya dapat dinilai dengan uang. 

Dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas serta prinsip 
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subrogasi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 284 KUH Dagang.
97

 Contoh 

dari assuransi kerugian adalah: 

a. Asuransi pencurian; 

b. Asuransi perampokan; 

c. Asuransi kebakaran; 

d. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian. 

2. Asuransi jumlah. 

Suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat 

untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya 

sudah ditentukan sebelumnya. Ciri dari asuransi jumlah antara lain 

kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan 

dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak 

diperlukan prinsip indemnitas seperti dalam asuransi kerugian, serta tidak 

diperlukan subrogasi. Asuransi jumlah menyangkut manusia baik jiwanya 

maupun keselamatan dan kesehatannya. Contoh dari asuransi jumlah ini 

misalnya dalah asuransi jiwa, asuransi sakit dan asuransi kecelakaan. Dalam 

asuransi sakit dan asuransi kecelakaan besarnya uang yang akan dibayarkan 

penanggung sudah diperjanjikan sebelumnya tanpa memeprhatikan berat 

ringan sakit atau kecelakaan atau ongkos-ongkos yang diperlukan untuk 

penyembuhannya.
98
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Menurut sifat pelaksanaannya asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) macam 

yaitu: 

1. Asuransi sukarela; 

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan sukarela dan semata-mata 

dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko 

kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Contohnya adalah 

asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan 

lain-lain. 

2. Asuransi wajib. 

Asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang 

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Misalnya saja asuransi tenaga kerja, asuransi 

kecelakaan. 

Berdasarkan tujuannya asuransi dibedakan menjadi: 

1. Asuransi Komersial; 

Adalah asuransi yang diadakan oleh Perusahaan Asuransi sebagai suatu bisnis 

yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Segala sesuatu 

yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi, besarnya ganti 

kerugian didasarkan pada perhitungan-perhitungan ekonomis. Semua jenis 

asuransi yang diatur dalam KUH Dagang adalah asuransi komersial.
99

 

2. Asuransi Sosial. 
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Asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan tetapi untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. 

Contoh dari asuransi sosial adalah BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, 

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan 

transformasi kelembagaan PT Asuransi Kesehatan atau PT Askes, PT Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek, PT Tabungan Asuransi dan Pensiun 

atau PT TASPEN, dan PT Asuransi ABRI atau PT ASABRI. 

Menurut ketentuan di dalam Pasal 246 KUH Dagang juncto Pasal 1 ayat (1) 

UU Usaha Perasuransian juncto Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian dapat 

diketahui bahwa unsur asuransi adalah: 

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian; 

2. Adanya premi; 

3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung; 

4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti teradi atau onzeker voorval. 

Karena asuransi adalah suatu perjanjian maka berdasarkan pada Pasal 1 KUH 

Dagang, ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH 

Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi selama KUH Dagang tidak 

mengatur sebaliknya.
100

 Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah: 

                                                           
100
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“Perbuatan dengan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.”  

Perjanjian bukan merupakan suatu perbuatan hukum, tetapi merupakan 

hubungan hukum (rechtsverhouding).  Menurut van Dunne perjanjian 

adalah dua perbuatan hukum yang berisi penawaran dan penerimaan 

yang didasarkan pada kata sepakat antara dua orang atau lebih yang 

saling berhubungan untuk menimbulkan suatu akibat hukum 

(rechtsgevolg). Konsep inilah yang akhirnya melahirkan arti perjanjian 

adalah hubungan hukum.
101

 

 

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata memberikan konsekuensi hukum bahwa 

dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak 

yang wajib berprestasi atau disebut Debitor dan pihak lainnya adalah pihak yang 

berhak atas prestasi tersebut atau disebut Kreditor.
102

 Masing-masing pihak 

tersebut terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu 

hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
103

 

Berkaitan dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam 

KUH Perdata dan KUH Dagang, yaitu:
104

 

a. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, 

yaitu: sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat 

perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Ketentuan ini 

memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat 

bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan 

dan penipuan (dwaling, dwang dan bedrog) dari penanggung dapat 

mengajukan permohonan pembatalan perjanian asuransi ke pengadilan. 

Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya 

maupun sebagian dan tertanggung/ pemegang polis beritikad baik, maka 

pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah 

dibayarkan. 

                                                           
101

 Sylvia Janisriwati, Kepailitan Bank; Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam 

Kepailitan Suatu Bank, Cet. I, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, dikutip dari Tan Kamello, 

“Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan Antara Bank dengan 

Nasabah”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006. 
102

 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hlm. 92. 
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b. Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu 

dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan 

sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan 

pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal 

dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada 

hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang 

menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi 

tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap 

terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan 

kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis. 

 

c. Pasal 1267 diterapkan dalam perjanjian asuransi; jika penanggung yang 

memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang 

terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji,maka pemegang 

polis dapat menuntut pemnggantian biaya,ganti rugi dan bunga. 

 

d. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkankan pada 

peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung 

menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau 

sejumlah uang,pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 

1253 s.d. Pasal 1262 KUH Perdata. 

 

e. Pasal 1318 KUH Perdata dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang 

polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau 

sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika 

seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk 

ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari 

padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya. 

 

f. Pasal 1338 mengandung beberapa asas dalam perjanjian. Pertama, asas 

kekuatan mengikat.Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi 

berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat 

untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. 

Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut 

penanggung melaksanakan prestasinya. Kedua, asas kepercayaan 

mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara 

kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk 

melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketiga, asas 

itikad baik yang berarti semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi 

yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan 

perjannian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan. 

 

g. Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh 

pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan 

bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya. 
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Mengenai syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 juncto Pasal 

1321 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan tentang syarat-syarat 

sah perjanjian yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal yang tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, karena menyangkut subjek 

perjanjian. Apabila tidak memenuhi syarat pertama dan kedua maka perjanjian 

dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, karena 

menyangkut objek dari perjanjian. Tidak dipenuhinya unsur ketiga dan keempat 

maka perjanjian adalah batal demi hukum. Kesepakatan tidak sah apabila sepakat 

itu terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana Pasal 

1321 KUHPerdata. Kekhilafan menurut Pasal 1322 KUH Perdata adalah 

mengenai orangnya atau error in persona dan kekhilafan mengenai bendanya atau 

error in substantia. Paksaan menurut Pasal 1323 juncto Pasal 1324 KUH Perdata 

adalah kekerasan atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan hukum 

yang menimbulkan kekuatan kepada seseorang sehingga ia mengadakan 

perjanjian. Sedangkan penipuan di dalam Pasal 1328 KUH Perdata adalah tipu 

muslihat atau memperdayakan yang terang dan nyata sehingga pihak yang lain 

tidak akan membuat perikatan seandainya tidak akan dilakukan tipu muslihat itu.  

Dalam perjanjian asuransi, kewajiban Perusahaan Asuransi sebagai 

penanggung baru muncul dan wajib dipenuhi kepada tertanggung apabila kedua 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN 
PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK

HILDA FITFULIA



78 
 

 

syarat yaitu jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah dipenuhi secara hukum. 

Dengan kata lain kedudukan pihak penanggung sebagai Debitor dapat 

dimuhonkan pailit apabila penanggung telah memenuhi syarat untuk dinyatakan 

pailit di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. 

Konsekuensi dari asas indemnity yang menjadi syarat prinsip dari asuransi, 

mengharuskan pihak Tertanggung hanya boleh mendapat ganti rugi sebesar 

kerugian nyata yang dialaminya. Sehingga prinsip ini memberikan konsekuensi 

logis bahwa harus dilakukan penelitian atau perhitungan sampai seberapa jauh 

kerugian yang diderita oleh tertanggung untuk dapat diberikan ganti rugi.
105

 

Selain itu, asas insurable interest juga menjadi suatu hal yang akan menentukan 

apakah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut dapat dibayarkan kepada 

tertanggung. Bila terbukti bahwa ternyata si tertanggung tidak mempunyai 

hubungan apa-apa dengan kerugian yang telah terjadi tersebut atau selama 

Perusahaan Asuransi tidak mengetahui tentang tidak adanya insurable interest 

antara si tertanggung dengan hal yang dipertanggungkan pada saat risiko tersebut 

terjadi, maka Perusahaan Asuransi dapat menolak melakukan pembayaran ganti 

rugi terhadap tertanggung tersebut.
106

 

Apabila suatu Perusahaan Asuransi telah dinyatakan pailit melalui putusan 

Pengadilan Niaga maka Perusahaan Asuransi tersebut harus segera melakukan 

pemenuhan kewajiban terhadap Kreditornya dan dalam hal pelaksanaan 

pemenuhan kewajiban pembayaran utang tersebut harus memperhatikan jenis 
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 Ricardo Simanjuntak, Kepailitan Dalam Perbankan, Perusahaan Publik dan 

Perusahaan Asuransi, Makalah disampaikan dalam PROCEEDINGS Rangkaian Lokakarya 

Terbatas Hukum Kepailitan & Wawasan Hukum Bisnis. Jakarta, 11-12 Juni 2002. Hal. 136. 
106

 Ricardo Simanjuntak, Loc.Cit. 
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Kreditornya agar tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa 

terdapat beberapa golongan Kreditor seperti Kreditor separatis, Kreditor preferen 

dan Kreditor konkuren. 

Apabila Perusahaan Asuransi dipailitkan, kedudukan Nasabah Asuransi 

diatur di dalam Pasal 52 UU Perasuransian, yang disebutkan bahwa: 

 (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 

Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah 

dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau 

Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. 

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi 

dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih 

dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, 

Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. 

 

Dari ketentuan Pasal di atas, jika suatu Perusahaan Asuransi telah dinyatakan 

pailit, maka kedudukan Nasabah Asuransi merupakan Kreditor preferen. Dimana 

Kreditor preferen merupakan Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata 

karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor 

preferen merupakan Kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak 

yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga 

tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata 

berdasarkan sifat piutangnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1134 ayat 

(1) KUH Perdata.
107

 Pengaturan mengenai Kreditor preferen diatur di dalam Pasal 

1139 – 1149 KUH Perdata.  

Di dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa: “Gadai dan 

hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana 
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oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” Kedudukan Pemegang Polis, 

Tertanggung, atau Peserta Perusahaan Asuransi sebagai pemegang hak istimewa 

memang tidak ditentukan di dalam KUH Perdata memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi dari kreditor pemegang jaminan kebendaan atau kreditor separatis, Selain 

itu, di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata menyebutkan piutang-

piutang mana saja yang harus didahulukan pembayarannya. Namun di dalam 

Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata Pemegang Polis tidak termasuk di dalam 

bagian pasal tersebut sebagai Kreditor yang harus didahulukan pembayarannya. 

Artinya apabila mengacu pada KUH Perdata, kedudukan Nasabah Asuransi 

adalah sebagai Kreditor Konkuren, dan juga bukan termasuk Kreditor pemegang 

jaminan atau Kreditor separatis karena Kreditor separatis adalah Kreditor 

pemegang hak jaminan kebendaan, bisa berupa hipotek, gadai, hak tanggungan, 

maupun fidusia. 

Meskipun kedudukan Nasabah Asuransi tidak diatur di dalam KUH Perdata, 

akan tetapi UU Perasuransian bersifat lex specialis dibandingkan dengan KUH 

Perdata. Artinya UU Perasuransian harus dipandang sebagai lex specialis terhadap 

KUH Perdata karena pada umumnya ketentuan yang tercantum dalam KUH 

Perdata adalah lex generalis sifatnya.
108

 Selain itu di dalam UUK dan PKPU juga 

tidak diatur secara khusus mengenai kedudukan Nasabah Asuransi sehingga UUK 

dan PKPU harus tunduk pada UU Perasuransian. UU Perasuransian adalah 

undang-undang yang lebih baru dibandingkan dengan UUK dan PKPU sehingga  

berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori dimana ketentuan peraturan 
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perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan 

yang lama maka ketentuan di dalam UUK dan PKPU akan dikesampingkan dan 

tunduk pada UU Perasuransian. Sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 

Perasuransian kedudukan nasabah asuransi kedudukannya lebih tinggi daripada 

kreditor lainnya. Oleh karenanya urutan kreditor yang mendapat pelunasan dari 

harta debitor pailit (Perusahaan Asuransi) adalah sebagai berkut: 

1. Kreditor yang memiliki hak istimewa yaitu nasabah asuransi; 

2. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan; 

3. Kreditor konkuren. 

Bagi para pemegang polis asuransi adanya hak utama yang diberikan oleh 

Undang-Undang akan muncul apabila Perusahaan Asuransi tersebut pailit, dan 

dalam pembagian harta, ia akan mendapatkan urutan yang diutamakan atau dapat 

diartikan hak utama akan muncul setelah adanya permohonan pailit pada 

Perusahaan Asuransi tersebut. Pemegang polis asuransi akan mendapatkan 

pembagian harta pailit dari Perusahaan Asuransi sesuai dengan haknya, yaitu 

sebesar premi yang telah dibayarkan. 

 

3.2. Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi 

Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi 

Perusahaan Asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu OJK berawal dari 

mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 

ayat (1) UUK bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN 
PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK

HILDA FITFULIA



82 
 

 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri 

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Longgarnya persyaratan 

dalam memohonkan pailit Perusahaan Asuransi yang dibuat sederhana 

sebagaimana yang termuat dalam UUK tersebut membuat seorang Kreditor 

dengan mudah dapat mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
109

  

Oleh karena itu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998  

diamandemen denga ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU yang 

mengatur tentang kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit 

bagi Perusahaan Asuransi secara tersentral. Ini bertujuan untuk menjamin 

kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang 

stabil melalui sektor jasa keuangan termasuk Perusahaan Asuransi. Di 

satu sisi melindungi nasabah karena perlindungan yang baik akan lebih 

membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha 

perasuransian maupun lembaga pembiayaan lainnya. Di sisi lain juga 

melindungi Perusahaan Asuransi itu sendiri, karena baik dunia perbankan 

maupun lembaga pembiayaan lainnya termasuk Perusahaan Asuransi 

juga sangat menginginkan dan agar perusahaan-perusahaan seharusnya 

tidak langsung dipailitkan apabila masih ada kemungkinan untuk 

diselamatkan dan disehatkan kembali.
110

 

 

Selain itu besarnya peranan usaha perasuransian dalam roda perekonomian 

nasional karena menghimpun dana dari jutaan masyarakat melalui premi yang 

dibayarkan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat pemakai jasa 

asuransi atau Nasabah Asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat 

adanya peristiwa yang tidak pasti.
111

. Pemailitan Perusahaan Asuransi tentu akan 

berdampak besar terhadap nasib jutaan nasabah pemegang polis lainnya, yang 
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lebih lanjut akan berdampak terhadap pada tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga asuransi, serta akan mengganggu perekonomian negara.
112

 

Namun di sisi lain sistem pengajuan permohonan pernyataan pailit yang 

dilakukan secara tersentral oleh satu pihak memungkinkan terjadinya 

penyalahgunaan wewenang bagi lembaga terkait yaitu OJK dalam menggunakan 

kekuasaannya secara subyektif untuk menolak semua langkah permohonan yang 

diajukan pemohon pailit di luar keinginan lembaga itu sendiri. Dengan kata lain 

pasal tersebut akan dapat memberikan kekebalan kepada Perusahaan Asuransi. 

Sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap Nasabah Asuransi bahwa 

Perusahaan Asuransi akan bertindak sewenang-wenang dalam pembayaran hak 

dan klaim nya karena adanya kekebalan terhadap putusan pailit tersebut. Secara 

potensial menimbulkan kerugian bagi Nasabah Asuransi karena kemudian 

Perusahaan Asuransi bersembunyi dibalik kewenanangan lembaga pengawasnya. 

Karena pada dasarnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu 

perjanjian maka ketentuan yang bersifat umum seperti halnya KUH Perdata dapat 

dipergunakan kembali apabila belum ada aturan yang bersifat khusus baik di 

dalam KUH Dagang, UU Usaha Perasuransian, UU Perasuransian, UU 

Kepailitan, maupun UU OJK tidak dapat menjawab permasalahan yang ada. 

Selain agar tidak terjadi kekosongan hukum, juga karena asuransi atau 

pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang diatur secara eksplisit di dalam 

Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab II tentang Perikatan-perikatan yang 

Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian. Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata 
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disebutkan bahwa: “Segala harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun 

yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitor.” Dari rumusan Pasal 

tersebut, harta kekayaan Debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban 

melunasi utang kepada Kreditor yang dperoleh dari perjanjian utang-piutang saja 

tetapi juga untuk semua kewajiban yang timbul dari perikatan Debitor 

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1233 KUH Perdata.
113

 Di dalam Pasal 

1233 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 

perjanjian, maupun karena undang-undang.” Perjanjian sebagai sumber perikatan 

dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.
114

 Sumber perikatan yang berupa 

undang-undang berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Undang-undang saja; 

b. Undang-undang karena adanya perbuatan manusia.  

Sedangkan untuk sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena 

adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353 dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/ halal;  dan 

b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum. 

Di dalam Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan 

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu.” Pasal ini menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban 

yang berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa 
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wujud prestasi itu berupa: barang, jasa (tenaga atau keahlian), maupun tidak 

berbuat sesuatu.
115

 Pelaksanaan prestasi atas barang dilakukan dengan cara 

menyerahkan, jasa dengan cara berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu dengan 

cara tidak berbuat sesuatu.
116

 Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1320 

juncto Pasal 1321 KUH Perdata maka perjanjian yang dibuat secara sah akan 

mengikat para pihak sebagai undang-undang. Apabila dalam suatu perikatan, 

Debitor karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka 

Debitor dikatakan wanprestasi atau cedera janji.
117

 Meskipun ada kemungkinan 

Debitor tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan bukan karena kesalahan 

Debitor atau Debitor berada dalam keadaan memaksa atau force majeur.
118

 Tidak 

memenuhi perikatan atau wanprestasi itu dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
119

 

1. Debitor sama sekali tidak memenuhi perikatan; 

2. Debitor terlambat memenuhi perikatan; 

3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 

Selain itu di dalam literatur lain juga disebutkan bawa seseorang dikatakan 

wanprestasi apabila:
120

 

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan; 

2.Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

3.Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; 

4.Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. 
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Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara yaitu:
121

 

1. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan 

waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian 

tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang 

wanprestasinya Debitor, maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada Debitor tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi 

ada peringatan atau pemberitahuan kepada Debitor baik dengan surat 

perintah atau akta sejenis agar Debitor mengetahui dirinya dalam 

keadaan wanprestasi. 

2. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian ditentukan 

mengenai jangka waktu pemenuhan perjanjian dan Debitor ridak 

memenuhi pada waktu yang telah diperjanjikan, maka Debitor telah 

wanprestasi. 

 

Di dalam Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Debitor adalah lalai, 

apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah 

dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa 

Debitor akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Pasal 

1243 KUH Perdata menyebutkan: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena 

tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor 

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika 

sesuatu yang harus diberikannya atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu 

telah dilampauinya.” Ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga dijelaskan 

sebagai berikut:
122

 

a. Biaya pada umumnya merupakan pengeluaran nyata dan berbentuk uang, yang 

dikeluarkan oleh Kreditor dalam kaitannya dengan perjanjiannya dengan 

Debitor tersebut; 
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b. Rugi, walaupun pada umumnya tidak berupa uang tetapi dapat dinilai dengan 

uang; 

c. Bunga adalah keuntungan yang diharapkan. 

Berdasarkan pasal ini ada dua cara untuk menentukan titik awal penghitungan 

ganti kerugian yaitu sebagai berikut:
123

 

a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti 

kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap 

melalaikannya. 

b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, 

pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu 

yang telah ditentukan tersebut.  

Apabila Perusahaan Asuransi tidak memenuhi prestasinya kepada Nasabah 

Asuransi yaitu berupa pemberian ganti rugi atas terjadinya peristiwa tidak pasti 

padahal Nasabah Asuransi sudah melaksanakan prestasinya yaitu berupa 

pembayaran premi asuransi, maka Nasabah Asuransi dapat mengajukan gugatan 

perdata wanprestasi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.  

Di dalam UUK dan PKPU sendiri sudah mengatur mengenai akibat 

kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Perjanjian asuransi adalah perjanjian 

timbal balik, oleh karenanya pengaturan pasal 36 UUK dan PKPU mutatis 

mutandis untuk perjanjian asuransi. Di dalam Pasal 36 ayat (1) UUK dan PKPU 

disebutkan: “Dalam hal pada saat putusan pernyalaan pailit diucapkan, terdapat 

perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang 
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mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk 

memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam 

jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.” Selanjutnya di 

dalam Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa: “Apabila kesepakatan mengenai 

jangka waktu tersebut  tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu 

tersebut.” Mengenai akibat hukum kepailitan terhadap perjanjian timbal balik 

yang diatur di dalam Pasal 36 ayat (3) UUK dan PKPU tidak dapat digunakan 

untuk kepailitan Perusahaan Asuransi. Di dalam Pasal 36 ayat (3) UUK dan 

PKPU disebutkan bahwa: 

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia 

melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir 

dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi 

dan akan diperlakukan sebagai Kreditor konkuren.” 

 

Di dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2) UU Perasuransian disebutkan bahwa: 

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 

Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah 

dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau 

Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. 

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi 

dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih 

dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, 

Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, Kreditor atau Nasabah Asuransi dari suatu 

Perusahaan Asuransi yang telah dinyatakan pailit masuk dalam kategori Kreditor 

preferen. Dengan demikian jika suatu Perusahaan Asuransi telah dinyatakan pailit 

maka nasabah pemegang polis asuransi dari Perusahaan Asuransi tersebut berhak 

mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap 
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Perusahaan Asuransi yang telah dinyatakan pailit dan tidak dapat disamakan 

kedudukannya sebagai Kreditor konkuren sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 

36 ayat (3) UUK dan PKPU. 

Kewenangan OJK untuk memailitkan Perusahaan Asuransi sebagaimana 

ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian ternyata menimbulkan 

kekhawatiran dari masyarakat bahwa ketentuan tersebut justru akan menimbulkan 

Perusahaan Asuransi menjadi kebal pailit atau mengelak melaksanakan 

kewajibannya, seperti kewenangan Menteri Keuangan terdahulu untuk 

memailitkan Perusahaan Asuransi.
124

  

Wewenang yang diberikan secara limitatif kepada Menteri Keuangan ini 

ternyata dalam praktiknya tidak memberikan dampak positif kepada 

masyarakat karena banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan 

telah dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh 

Menteri Keuangan namun tidak satu pun yang dimohonkan pailit oleh 

Menteri Keuangan. Hal ini dapat dilihat di dalam kasus PT. Asuransi 

Jiwa Pura Nusantara yang telah dinyatakan dalam status PKU dan 

banyak tagihan/ klaim konsumen asuransi, namun perusahaan asuransi 

tersebut tidak juga dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan, padahal 

selain di atur di dalam Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU Menteri 

Keuangan mempunyai kewenangan eksklusif untuk memailitkan 

perusahaan asuransi sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UU Usaha 

Perasuransian.
125

 

 

Apabila OJK tetap menolak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit 

Perusahaan Asurasnsi kepada Pengadilan Niaga padahal seharusnya Perusahaan 

Asuransi sudah semestinya dimohonkan pailit karena telah memenuhi syarat 

kepailitan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, 

maka terhadap OJK dapat diajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum kepada 

pengadilan Negeri yang berwenang karena OJK tidak melaksanakan 

                                                           
124

 Bagus Irawan, Op. Cit., hlm. 198. 
125

 Ibid., hlm. 200. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN 
PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK

HILDA FITFULIA



90 
 

 

kewajibannya sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian. Di dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa:  

“Perbuatan Melanggar Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang 

melanggar hak orang lain; atau bertentangan dengan kewajiban hukum 

pelaku; atau bertentangan dengan kesusilaan; atau bertentangan dengan 

kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap 

diri dan barang orang lain.”  

 

Penolakan OJK sebagai pemohon pailit Perusahaan Asuransi telah memenuhi 

unsur perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUH Perdata yaitu bertentangan 

dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum disini diartikan hanya 

sebagai kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang atau 

diartikan secara materieel, yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal 

dari kekuasaan yang memiliki wewenang, termasuk juga aturan-aturan yang 

berasal dari badan-badan publik yang lebih rendah (provinsi, kotamadya, 

kabupaten, dll). 
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