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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan manusia selalu terdapat kejadian – kejadian yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya. Kejadian yang tidak dapat diperkirakan yang dapat 

menimpa manusia tersebut membuktikan bahwa kehidupan manusia penuh dengan 

ketidakpastian. Ketidakpastian dapat menyebabkan kerugian yang mengakibatkan 

berkurangnya nilai ekonomi. Menurut A. Abbas Salim ketidakpastian dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu:
1
  

1. Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadian yang timbul 

sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, terjadinya perubahan harga, 

teknologi atau terdapat penemuan baru; 

2. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) seperti 

badai, topan gempa bumi dll; 

3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty) 

seperti peperangan, pencurian, perampokan, pembunuhan, dll. 

Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang terjadi dalam bentuk 

peristiwa tidak pasti yang akhirnya menimbulkan rasa tidak aman disebut dengan 

resiko.
2
 Resiko tersebut dapat membuat manusia menderita kerugian harta benda 

                                                           
1
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maupun jiwa dan raga manusia. Selama manusia hidup dan memiliki harta benda 

maka resiko dan ancaman bahaya akan terus berlangsung. Keadaan tersebut 

mendorong seseorang agar berusaha mencari pihak lain yang mau menanggung 

kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari dan mengalihkan risiko yang 

dimilikinya. Menurut Robert Mehr ada 5 cara untuk mengatasi risiko dalam 

kehidupan manusia yaitu:
3
 

1. Menghindari 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. 

5. Mengalihkan risiko (risk transfer) atau memidahkan risiko kepada pihak lain, 

yaitu perusahaan asuransi.  

Perusahaan asuransi sebagai penanggung sebagai pihak yang mengikatkan diri 

dalam perjanjian penanggungan atau perjanjian asuransi untuk ikut menanggung 

kerugian apabila seseorang sebagai tertanggung menderita kerugian. Sebagai gantinya 

tertanggung akan membayar sejumlah uang sebagai premi kepada penanggung, jika 

sampai pada waktu yang telah ditentukan tidak terjadi hal–hal yang dapat merugikan 

                                                           
3
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tertanggung maka pihak penanggung dapat memiliki premi yang telah dibayarkan 

oleh tertanggung. 

Ada beberapa ketentuan yang menjelaskan mengenai Asuransi (Verzekering)  

yaitu Pasal 246 KUHD Dagang dan Pasal 1 angka 1 Undang–undang Nomor 40 

Tahun 2014 Tentang Perasuransian 

Menurut Pasal 246 KUHD pengertian asuransi adalah: 

Asuransi atau pertanggungan adalah 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.
4
 

   

 Pasal 1 Undang–undang nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian yang 

menyebutkan asuransi adalah: 

 Asuransi adalah perjanjian 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 piha ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristia tidak pasti 

atau; 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung 

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan 

manfaaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil 

pengelolaan dana. 

 Asuransi merupakan sebuah hubungan hukum yang dibuat berdasarkan pada 

perjanjian asuransi, Sedangkan perjanjian didasarkan kepada adanya kepercayaan 

bagi kedua belah pihak dan itikad baik. Dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak 

                                                           
4
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harus menerapkan sebuah prinsip yang bernama prinsip itikad baik (Utmost Good 

Faith). Tanpa adanya itikad baik dari kedua belah pihak tidak akan terjadi 

kepercayaan.  

 Pihak tertanggung wajib memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai 

keadaan dirinya. Hal ini disebabkan karena pihak tertanggung akan mengalihkan 

risikonya kepada pihak penanggung dan pihak tertanggung yang paling mengerti 

tentang objek asuransi. Di sisi lain pihak penanggung juga harus beritikad baik 

dengan menjelaskan seluruh ketentuan  yang dimiliki oleh penanggung apabila 

sebuah risiko menjadi kenyataan. Pihak penanggung tidak boleh mengingkari 

kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung dengan alasan 

tidak sesuai ketentuan yang telah dibuat. Ketentuan ini juga berlaku dalam asuransi 

jiwa. 

 Purwosutjipto dalam bukunya menyatakan definisi lengkap dari asuransi jiwa 

adalah “Perjanjian timbal balik antara penutup asuransi dengan penanggung, dengan 

mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan 

membayar uang premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung sebagai akibat 

langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah 

lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar 

sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai 

penikmatnya.”
5
 Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan penutup atau 

                                                           
5
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pengambil asuransi adalah pihak yang menjadi tertanggung sedangkan penikmat 

adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung untuk menjadi ahli warisnya. 

 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian telah menjelaskan 

mengenai definisi Usaha Asuransi Jiwa pada Pasal 1 angka 6 sebagai usaha yang 

menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada 

pemegang polis, tertanggung, atau pihak Lain yang berhak dalam hal tertanggung 

meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, 

tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam 

perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan 

dana. 

 Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi jiwa 

merupakan perjanjian yang mengikat pihak penanggung untuk membayar sejumlah 

uang apabila terjadi sesuatu kepada tertanggung. Pihak yang berhak untuk 

memberikan mendapat pembayaran adalah pihak tertanggung sendiri atau pihak lain 

yang telah ditunjuk oleh tertanggung, pihak tersebut biasanya adalah keluarga 

tertanggung. 

 Asuransi merupakan kebutuhan yang belakangan ini semakin diperlukan oleh 

masyarakat karena fungsinya yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat 

atas beban resiko yang ditanggung masyarakat yang semakin lama semakin berat. 

Menurut Djoko Prakoso fungsi asuransi jiwa adalah “asuransi untuk melindungi jiwa 

seseorang dari malapetaka yang mungkin timbul, yang belum diketahui sebelumnya 
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dan tidak dikehendaki oleh setiap manusia serta sekedar mengurangi beban bagi 

keluarga yang tinggalkan”
6
 

 Dalam asuransi jiwa hal terbesar yang menjadi resiko adalah jiwa orang yang 

menjadi tertanggung itu sendiri. Jiwa seseorang yang menjadi tertanggung akan selalu 

diikuti dengan resiko yang dapat menyebabkan terlukanya jiwa orang tersebut atau 

bahkan dapat meninggal dunia. Manusia tidak dapat memperkirakan umur seseorang 

atau kejadian apa yang dapat menimpa mereka di waktu yang akan datang. Hal 

tersebut yang membuat asuransi menjadi penting dan seorang mengikuti program 

asuransi. Dengan mengasuransikan dirinya maka tertanggung akan merasa lebih 

aman dengan apa yang akan terjadi dalam hidupnya dimasa depan. Selain untuk 

melindungi tertanggung asuransi juga dapat memberikan perlindungan kepada pihak 

lain seperti misalnya sebagai jaminan untuk keluarga tertanggung. Jika tulang 

punggung keluarga menjadi tertanggung dan suatu saat nanti tulang punggung 

keluarga  meninggal maka ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang dari asuransi. 

Hal tersebut membuat keluarga tertanggung mempunyai kesempatan dan waktu dapat 

memulai sesuatu yang lain sebagai mata pencaharian tanpa harus terlantar.  

 Dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung akan melakukan underwriting 

atau pemilihan resiko. Pihak penanggung akan melakukan pemeriksaan terhadap 

objek yang ada dalam perjanjian asuransi. Dalam asuransi jiwa objek yang dimaksud 

adalah pihak tertanggung. Underwriting penting bagi penanggung karena ada 

hubungan dengan mortality (angka kematian) Setiap perusahaan menyusun mortality 

                                                           
6
 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.275 
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table berdasarkan pada kumpulan yang menyangkut dengan kesehatan, keadaan serta 

pendapatan yang tidak jauh perbedaanya
7
 . Dalam proses underwriting tertanggung 

wajib memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Pihak penanggung juga wajib 

untuk menjelaskan produk dan ketentuan yang diberlakukan ketika mengadakan 

perjanjian asuransi dengan tertanggung dan menolak untuk memenuhi kewajibannya 

kepada tertanggung atau ahli warisnya dengan alasan tidak sesuai ketentuan yang 

telah disepakati. 

 Sebagai contoh kasus mengenai pelanggaran adanya pelanggaran prinsip (utmost 

good faith) ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2010. Kasus ini 

dimulai pada tanggal 17 Desember 2007 Alm. Sri Suryanti Asiyah, SE  mengikuti 

program asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwasraya dengan polis asuransi nomor GH 

0011560799 tertanggal 18 Desember 2007, atas bujukan dari A. Ghafur yang 

merupakan seorang agen PT Asuransi Jiwasraya. Alm. Sri Suryanti Asiyah memilih 

asuransi dengan jumlah total premi sebesar Rp. 84.284.200,- yang telah dibayar lunas 

dan sekaligus oleh Sri Suryanti Asiyah, SE dengan   surat tanda terima kuitansi 

nomor 0350683 tertanggal 17 Desember 2007. 

 Pembayaran premi dapat diangsur dengan cara membayar sebesar Rp 

210.000.000,- yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2019, namun 

ternyata Sri Suryanti Asiyah SE meninggal dunia sebelum tanggal 1 Desember 2019. 

Ketika mengisi seluruh persyaratan asuransi dilakukan oleh Ny. Sri Suryanti Asiyah, 

SE pada melaksanakan kerja di BPD Papua dengan didampingi oleh A. Ghafur. 

                                                           
7
 Abas Salim, Asuransi & Manajemen Risiko, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 114 
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Bahkan seluruh persyaratan asuransi baru dapat ditandatangani oleh Ny. Sri. Suryanti 

Asiyah, SE setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh oleh sdr. A. Ghafur 

selaku agen asuransi PT Asuransi Jiwasraya. 

 Pada bulan Januari 2008  Sri Suryanti Asiyah, SE mengalami sakit berupa 

pembengkakan di sekitar leher yang diperiksa oleh dr. Asep Usmanto, Sp. B dan 

kemudian dirawat inap selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Tk III Marthen Indey 

Jayapura. Selanjutnya atas pertimbangan keterbatasan peralatan di Jayapura, Sri 

Suryanti Asiyah, SE kemudian dirujuk (dievakuasi) ke Rumah Sakit Darmais Jakarta 

dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta.  

 Bahwa setelah dirawat selama 3  minggu di Jakarta pada tanggal 14 Februari 

2008  Sri Suryanti Asiyah, SE meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan 

Darat Gatot Subroto di Jakarta karena sakit pembengkakan kelenjar leher sesuai surat 

keterangan meninggal dunia yang ditandatangani oleh dr. Asep Usmanto, Sp. B dan 

kemudian telah dikuburkan pada tanggal 15 Februari 2008 di tempat pemakaman 

umum Desa Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

 Setelah meninggalnya Alm. Sri Suryati Asiyah SE ahli waris yakni Kusno 

Widayat sebagai suami tertanggung pada tanggal 3 Mei 2008 mengajukan klaim ke 

PT Asuransi Jiwasraya Branch Jayapura guna meminta pembayaran faedah asuransi 

sebesar Rp 210.000.000,- sesuai ketentuaan dalam polis asuransi yang ditandatangani 

oleh sdr. Bambang Sudrajad, MSc, FSAI, AAAIJ selaku Direktur PT Asuransi 

Jiwasraya dan sdr. Rakhel Ayomi selaku Branch Manager PT Asuransi Jiwasraya, 

kantor cabang Jayapura namun, pihak PT. Asuransi Jiwasraya menolak untuk 
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memenuhi kewajibannya dan membatalkan secara sepihak perjanjian asuransi polis 

nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE serta menyatakan akan 

mengembalikan premi yang telah disetor sebesar Rp 84.284.200,- dengan alasan tidak 

dapat diterima secara hukum sesuai surat nomor 073.SM-URC.PP2.062008 

tertanggal 18 Juni 2008 yang ditandatangani oleh sdr. Fahmi Harris selaku Kepala 

Devisi Underwriting, Retail & Corporate PT. Asuransi Jiwasraya. 

 Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai 

berikut: 

2. Rumusan Masalah 

 Apakah keputusan penanggung untuk membatalkan secara sepihak dapat 

dianggap melanggar prinsip Utmost Good Faith? 

a) Apa akibat hukumnya apabila penanggung terbukti telah melanggar prinsip 

Utmost Good Faith? 

3. Tujuan Penelitian 

a) Menganalisis keputusan penangggung yang secara sepihak membatalkan 

perjanjian asuransi dan menolak memberikan ganti rugi kepada ahli waris 

tertanggung; 

b) Menganalisis akibat hukum perbuatan penanggung yang menolak 

memberikan ganti rugi kepada ahli waris dan upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh ahli waris. 

4. Metode Penelitian : 

a. Tipe Penelitian 
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  Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe metode penelitian 

hukum Yuridis empiris. Metode penelitian ini menggabungkan antara pendekatan 

hukum Yuridis dan unsur Empiris. Empiris dalam hal ini merupakan suatu 

kenyataan hukum yang ada dan dipakai oleh masyarakat. Dalam skripsi ini 

metode penelitian hukum empiris yang dipakai adalah pendekatan studi kasus 

(Judicial Case Study) karena menggunakan putusan pengadilan sebagai salah satu 

sumbernya. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

cara membaca studi pustaka ataupun dengan cara mempelajari peraturan 

peraturan hukum positif di Indonesia. 

b. Pendekatan Masalah 

1) Pendekatan Kasus (Case Approach
8
) yaitu pendekatan dengan cara 

melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan 

hukum. Pendekatan ini berusaha untuk menganalisa ratio dicidendi yang 

dilakukan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam skripsi ini penulis 

memakai putusan MA No. 1093 K/Pdt/2010. 

2) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach
9
) yaitu 

pendekatan yang mengkaji peraturan perundang –undangan yang berlaku di 

Indonesia. Dalam hal ini peraturan yang dilakukan adalah peraturan yang 

berkaitan dengan Hukum Asuransi 

                                                           
8
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2013, h.258 

9
 Ibid, h.136 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA  
TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA  
YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )

MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’



11 
 

3) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach
10

) yaitu pendekatan yang 

dilakukan dari doktrin–doktrin yang ada dalam ilmu hukum. 

5. Bahan Hukum 

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 jenis bahan hukum yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang bersifat mengikat 

dalam hal ini adalah : 

- Putusan Mahkamah Agung No. 1093 K/Pdt/2010; 

- Undang–Undang  Nomor 40 tahun 2014  tentang Perasuransian; 

- Kitab Undang–undang Hukum Dagang KUHD; dan 

- Burgelijk Wetboek (BW) 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang dapat dikaitkan dengan bahan hukum primer seperti : 

- Studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum Asuransi; 

- Karya ilmiah para sarjana 

- Jurnal dan majalah Hukum; dan 

- Penelusuran web. 

6. Pertanggung Jawaban Sistematika 

 Agar penulisan skripsi ini dapat memperoleh hasil yang tepat dan terarah maka 

penulis menyusun skripsi menjadi 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penulisan dan 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab–bab selanjutnya. 

                                                           
10

 Ibid, h.17 
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Bab II merupakan penjelasan mengenai sikap pihak penanggung yang 

membatalkan asuransi jiwa tertanggung secara sepihak. Bab ini akan dibagi menjadi 

beberapa sub bagian yang menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian asuransi, 

kapan mulai berlakunya evenement dan definisi dari prinsip utmost good faith. Selain 

itu dalam bab II juga akan dijelaskan tindakan pembatalan secara sepihak oleh 

penanggung dan dikaitkan dengan prinsip utmost good faith. 

Bab III akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu tentang tata cara pengajuan 

klaim, penjelasan mengenai akibat hukum yang akan timbul jika penanggung 

melanggar prinsip utmost good faith dan penyelesaian sengketa apa yang dapat 

dilakukan apabila terjadi sengketa asuransi. 

Bab IV sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

penulis dan kesimpulan akan diambil dari analisa atas rumusan masalah yang telah 

diteliti di bab bab sebelumnya. Saran yang diberikan penulis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum terutama mengenai bidang 

Hukum Asuransi. 
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