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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Dalam 

kehidupannya manusia juga tidak bisa terlepas dari kejadian-kejadian yang tidak 

diharapkan, kehidupan manusia diiringi dengan adanya resiko-resiko. Bisa 

dikatakan setiap kegiatan dalam kehidupan manusia selalu mengandung risiko. 

Risiko adalah peristiwa yang tidak pasti terjadi tetapi ketika terjadi bisa 

menimbulkan kerugian. Peristiwa tidak pasti itu tidak dapat diprediksi oleh 

siapapun seperti halnya musibah yang tidak dapat diprediksi dan datang secara 

tiba-tiba. Berbagai macam risiko tersebut mengandung kerugian sehingga butuh 

upaya untuk mengembalikan kondisi seperti semula seperti tidak terjadi apa-apa. 

Menurut Robert Mehr ada 5 cara untuk mengatasi risiko dalam kehidupan 

manusia yaitu: 

1. Menghidari risiko (risk Avoidance) atau tidak melakukan kegiatan yang  

memberi peluang kerugian; 

2. Mengurangi risiko (risk reduction) atau memperkecil peluang terjadinya 

kerugian; 

3. Menahan risiko (risk sharing) atau tidak melakukan apa apa terhadap 

risiko karena dapat menimbulkan kerugian; 

4. Membagi risiko (risk sharing) atau membagi risiko dengan pihak lain; 
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5. Mengalihkan risiko (risk transfer) atau memidahkan risiko kepada pihak 

lain, yaitu perusahaan asuransi. 
1
 

Dalam menghadapi risiko tersebut kita perlu menyiapkan diri sendiri untuk 

mengurangi risiko yang mungkin saja dapat terjadi. Ketika terjadi kerugian akibat 

peristiwa tidak pasti yang terjadi kita perlu untuk memulihkan keadaan seperti 

sedia kala sehingga kita perlu menabung dimana persediaan uang tersebut 

digunakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, bisa dengan 

menyisihkan sebagian pendapatan di bank, menjadi anggota koperasi, mengikuti 

arisan, menabung di celengan, atau mengikuti iuran solidaritas. Selain cara-cara 

tersebut kita juga bisa menjadi peserta program asuransi dengan tujuan 

memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi.
2
 

Pengalihan risiko kepada pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. 

Asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah : 

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 

seseorang penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan 

memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian karena 

suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, 

yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak 

tertentu. 

 

Asuransi (Verzekering) pada dasarnya timbul karena kebutuhan manusia terhadap 

peristiwa tidak pasti. Sehingga asuransi juga disebut sebagai fungsi pengalihan 

dan pembagian risiko. Manusia dengan akalnya mencari jawaban agar peristiwa 

tidak pasti dalam kehidupannya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu 

caranya adalah dengan mengatasi risiko atas ketidakpastian tersebut dengan 

                                                             
1
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, cet.III, 

h. 118-119. 
2
 “Risiko dalam kehidupan”,http://asuransimikroindonesia.org/, diakses pada 1 Mei 2015 
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membagi atau mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain diluar diri 

manusia.
3
 

 Metode asuransi (risk sharing dan risk transfer) merupakan salah satu 

metode manajemen risiko yang memadai dan memudahkan pemberian jaminan 

perlindungan (Less worry and fear).
4
 Pilihan untuk mengalihkan risiko ke pihak 

lain salah satunya adalah pihak asuransi adalah dengan berbagai macam 

pertimbangan. Bahwa pengalihan risiko pada pihak asuransi tersebut juga 

menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang mengalihkan risiko. 

Sehingga hal-hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. 

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang menyebutkan kewajiban 

masing-masing para pihak dan para pihak yang bersangkutan juga wajib 

memenuhi kewajibannya. Perjanjian asuransi dituangkan dalam bentuk polis yang 

menjadi satu-satunya alat bukti tertulis bahwa telah terjadi asuransi. Bagi pihak 

yang mengalihkan risiko mempunyai kewajiban pembayaran premi kepada pihak 

asuransi sebagai biaya pengalihan risiko. Dengan membayar sejumlah premi maka 

pihak yang mengalihkan risiko akan mendapat ganti rugi ketika terjadi peristiwa 

tidak pasti dari pihak asuransi yang menanggung objek yang diasuransikan. 

 

 

 

                                                             
3
 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, 

Bandung,2012, h.9 
4
 Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi, Mandar Maju, 

Bandung, 2009, h.25 
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 Pada Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam 

Pasal 1 angka 1, asuransi adalah : 

 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. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 3 penggolongan asuransi yaitu : 

a. Asuransi kerugian, menyangkut tentang perlindungan terhadap harta 

kekayaan; 

b. Asuransi sejumlah uang. Contohnya asuransi jiwa, menyangkut tentang 

perlindungan terhadap jiwa seseorang. 

c. Asuransi sosial atau wajib, asuransi yang diselenggarakan pemerintah 

berdasarkan undang-undang. 

 Di Indonesia sendiri hampir sebagian besar masyarakatnya belum 

menyadari akan pentingnya asuransi. Akhir-akhir ini Otoritas Jasa Keuangan 

sedang menggalakkan asuransi mikro pada seluruh masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa hanya 

sebagian kecil masyarakat Indonesia yang paham pentingnya asuransi. Hal 

tersebut dikarenakan tingginya premi padahal ketika sesuatu yang buruk terjadi 

dalam hidup seseorang maka perlu adanya pemulihan kondisi. Hal tersebut 
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dikarenakan jika tidak ada pemulihan kondisi maka yang terjadi kebanyakan 

adalah masyarakat semakin terperosok ke jurang kemiskinan, bayangkan saja jika: 

1. Kematian pencari nafkah sebuah keluarga miskin; 

2. Saat anak dari keluarga miskin jatuh sakit dan membutuhkan biaya untuk 

rumah sakit; 

3. Kebakaran yang menganguskan rumah keluarga miskin; 

4. Gagal panen karena cuaca buruk, kekeringan, atau banjir. 

Kondisi-kondisi di atas mengancam kelangsungan hidup rumah tangga bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan dengan terjadinya peristiwa buruk 

seperti di atas akan menyebabkan mereka menjadi lebih miskin dari sebelumnya. 

Hal tersebut akan memberikan dampak meningkatnya angka kemiskinan di 

Indonesia. Stigma mahal dan hanya untuk orang kaya atau golongan menengah ke 

atas melekat pada asuransi dikarenakan premi asuransi yang wajib dibayarkan 

cukup tinggi sehingga ada kesan bahwa hanya orang-orang berduit saja yang bisa 

berasuransi. Masyarakat menilai bahwa premi asuransi terlalu tinggi sehingga 

tidak dapat digapai oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi masyarakat 

dengan penghasilan rendah jangankan menyisihkan uang untuk asuransi, untuk 

kebutuhan sehari-hari saja mereka belum tentu tercukupi. Sehingga banyak 

masyarakat Indonesia yang tidak memiliki asuransi sebagai proteksi. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa setiap 

orang berhak mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
5
 

Asuransi harusnya tidak hanya ditujukan untuk kalangan dengan ekonomi mampu 

                                                             
5
 Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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saja padahal tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi memang sangat dibutuhkan oleh 

semua golongan masyarakat sebagai proteksi dan juga investasi di masa depan. 

Yang memiliki pikiran tersebut hanyalah orang-orang yang paham tentang 

asuransi karena edukasi mengenai pentingnya asuransi di Indonesia belum merata 

sehingga hanya sedikit yang peduli akan masa depannya dan memiliki asuransi. 

Padahal masyarakat Indonesia dengan golongan ekonomi menengah ke bawah 

perlu diproteksi oleh asuransi dikarenakan ketika ada hal-hal yang tidak terjadi 

mereka tidak bisa berbuat apapun karena tidak punya tabungan dan asuransi.
6
 

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah asuransi mikro dapat menjadi penyelamat 

ketika terjadi peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian sehingga 

mencegah agar masyarakat tersebut tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Untuk 

itulah pemerintah saat ini sedang menggalakkan adanya asuransi mikro bagi 

masyarakat. Asuransi mikro disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target pemasaran dari 

asuransi mikro Indonesia. 

 Asuransi mikro berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya, 

dimana asuransi mikro adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menarik minat berasuransi masyarakat 

dengan ekonomi lemah agar memberikan proteksi kepada diri sendiri dan 

keluarga maka asuransi mikro Indonesia hadir dengan bentuk dimana dari segi 

fitur dan administrasinya sederhana, mudah didapat, harga ekonomis, dan 

penyelesaian pemberian santunan yang segera. Dalam asuransi mikro ini pihak 

                                                             
6
 “Risiko dalam kehidupan”, http://asuransimikroindonesia.org/, diakses pasa  1 Mei 2015 
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Otoritas Jasa Keuangan mengatur besaran nilai premi maksimal Rp 50.000 (Lima 

puluh ribu rupiah) sehingga meringankan masyarakat berpenghasilan rendah yang 

ingin mengikuti asuransi dengan harapan kesadaran masyarakat Indonesia akan 

terus meningkat. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menulis skripsi mengenai 

karakteristik asuransi mikro dibandingkan dengan asuransi pada umumnya dan 

peran asuransi mikro bagi masyarakat ekonomi lemah di Indonesia beserta 

perlindungan hukumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Karakteristik dan peran asuransi mikro di Indonesia 

2. Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi mikro ketika terjadi 

peristiwa tidak pasti 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih 

bagi perkembangan hukum asuransi di Indonesia dan menjadi salah satu sumber 

referensi untuk penelitian yang lebih lanjut di masa datang. Penulisan skripsi ini 

juga ditujukan agar dapat lebih memahami pentingnya asuransi dalam kehidupan 

masyarakat sebagai proteksi diri di masa depan dan juga bisa menjelaskan 

perbedaan asuransi mikro dibanding asuransi pada umumnya. Sehingga tidak ada 

stigma bahwa asuransi hanya untuk kalangan dengan ekonomi mampu saja, 

buktinya Otoritas Jasa Keuangan menggalakkan asuransi mikro sebagai 

perlindungan kepada masyarakat dengan ekonomi lemah. Karakteristik asuransi 

mikro yang sederhana, mudah cara mendapatkannya, ekonomis harga preminya, 
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dan segera dalam proses pencairan klaimnya menjadi nilai tambah agar 

masyarakat dengan ekonomi lemah berminat untuk membeli asuransi guna 

sebagai proteksi perlindungan bagi dirinya sendiri beserta keluarga. Di Indonesia 

sendiri kebutuhan akan asuransi mikro sangat tinggi, masih banyaknya 

masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak paham mengenai pentingnya 

asuransi dapat terbantu dengan adanya asuransi mikro ini. Sehingga ketika terjadi 

peristiwa tidak pasti mereka tidak semakin jatuh dalam jurang kemiskinan dan 

dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat Indonesia. 

1.4 Metode Penelitian 

Tipe Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian hukum Yuridis-

empiris. Penelitian yang penekanan atas fakta-fakta diperoleh didasarkan pada 

metode ilmiah dan sesuai dengan pedoman teori hukum dan perundang-undnagan 

yang ada. Empiris dalam hal ini adalah pendekatan terhadap isu hukum yang 

diteliti dengan tujuan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 

kerja hukum di lingkungan masyarakat secara nyata. 

Pendekatan Masalah 

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
7
 yaitu pendekatan 

yang dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin dalam Ilmu Hukum. 

                                                             
7
 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University 

Press, Jogjakarta, Cet. 5, 2011, h.43 
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b. Pendekatan undang–undang (Statute Approach)
8
 yaitu pendekatan 

yang mengkaji peraturan perundang –undangan yang berlaku di 

Indonesia. Yakni peraturan mengenasi perasuransian di Indonesia 

1.5 Bahan Hukum 

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 jenis bahan hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang bersifat mengikat 

dalam hal ini adalah : 

1. Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 

2. Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 

3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

4. Kitab Undang–undang Hukum Dagang; dan 

5. Burgerlijk Wetboek. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber yang dapat dikaitkan dengan bahan hukum primer 

seperti: 

1. Studi kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Asuransi; 

2. Karya ilmiah jurnal;  

3. Majalah; dan 

4. Penelusuran web. 

 

 

 

                                                             
8 Ibid, h.38 
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1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Penulisan skripsi ini agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, tepat, dan 

terarah maka dalam penyusunannya dibagi menjadi 4 bab dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan dan 

rumusan masalah yang dibahas pada bab selanjutnya. 

Bab II merupakan penjelasan mengenai rumusan masalah yang pertama yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya. Dengan sub bab pertama karakteristik dari 

asuransi mikro yang dibagi lagi menjadi sub sub bab perbedaan karakteristik 

asuransi mikro dan asuransi pada umumnya, sub bab kedua tentang peran asuransi 

mikro di Indonesia, dan sub bab ketiga tentang asuransi mikro Indonesia dalam 

menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Bab III merupakan penjelasan mengenai rumusan masalah yang kedua yang 

telah dibahas pada bab satu. Dengan sub bab pertama tanggung jawab para pihak 

dalam pihak asuransi mikro, sub bab kedua tentang perlindungan hukum bagi 

tertanggung dalam asuransi mikro, sub bab ketiga tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh bagi Penanggung dalam hal pembayaran ganti rugi kepada 

Tertanggung ketika terjadi peristiwa tidak pasti (PTP), dan sub bab keempat 

mengenai penyelesaian sengketa ketika terjadi penolakan pembayaran klaim 

asuransi. 

Bab IV sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari penulis berdasar 

analisa atas rumusan masalah yang telah diteliti di bab-bab sebelumnya. Penulis 

juga memberikan saran sebagai pendapat pribadi terhadap rumusan masalah yang 
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dibahas dalam skripsi ini beserta kesimpulan yang didapat. Saran dari Penulis 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembang Ilmu Hukum 

khususnya mengenai perkembangan asuransi mikro di Indonesia. 
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