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II A B IV 

HAS I L DAN P E MBA HAS A N 

A. Hasil Penelitian. 

Dalem proses penutupan perjenjian pertanggungan jiwa. me

lalui beberapa dokumentasiyang didapat dalam penelitian. di

temukan adanya formulir isian yang disebut Surat Permintaan 

Asuransi Jiwa (SPAJ). Apabila ada seseoreng yang bermdnat un

tuk menutup pertenggungan. maka ia harus mengisi daftsr isi

an tersebut dan menyerahkannya pada perusehaan asuransi yang 

diminati. yang selanjutnya disebUt calon penan~gung. Sebelum 

diserahkan dafta}" isian tersebu t harus di t.arida tangani Iebih 

dahulu oleh orang yang berminet untuk menutup pertanggungan. 

yang selanjutnya dlscbut calon tertanggung. Sedangkan kete

rangen-keterangan ealon tertanggung yang diiBikan dalam SPAJ 

itu. akan dijadikan desar bagi calon penanggung untuk meneri

ma atau menolak permintaan pertanggungan tersebut. Apabila 

suatu permintaan pertanggungan diterima. maka keterangan-ke

terangan yang ada dalam SPAJ akan dipakai sebagai acuan pem

buatan polis asuransi. 

Selanjutnya dicatat bahwa dalam' setiap SPAJ selalu dimuat 

k l suau ja yang men~'atakan bahw8 :"Asuransi jiwa ••• berlaku 

pada tanggel yeng dinyeteken delam nota penutupen. keeueli 

bdLa ca Lon tertanggung belum melunasi premi per-tamav , Note 
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1 "u. ,. 

--------~._-----

penutupan adalah nota yang dikeluarkan oleh penanggung se

bagai tanda bahwa permintaan pertanggungan tertanggung di

terima. Yang mana biasanya nota ini diterbikan sebelum po

lis asuransi selesai dibuat. 

Klausula yang ada dalam SPAJ, masih dipertegas lagi me

lalui pemuatan pasal dalam Syarat-syarat Umum Asuransi. Da

lam salah satu pasalnya menyatakan bahwa ada perbedaan an

tara saat mulainya asuransi (pertanggungan) dengan saat mu

lainya kontrak a8uransi (perjanjian pertang~ngan). Saat 

mulainya pertanggun~an adalah sesuai dengan tanggal yang te

lah dinyatakan dalam nota penutupan, aedangkan saat mUlainya 

perjanjian pertanggungan ditentukan oleh saat oalon tertang

gung membayar premi yang pertama. 

Dari yurisprudenai ditemukan putusan Mahkamah Agung No. 

1908 KlSip/1981 ya!lg memutus bahwa, penerimaan uang muka pre

mi (premi pertama) oleh oalon penanggung, adalah merupakan 

bukti telah terbentuknya perjanjian pertanggungan jiwa an

tara calon tertanggung dan calon penamggung. Meskipun pada 

saat itu polis asuranai bahkan nota penutupan belum diterbit

kane 

B. Pembaha8an Ha8tl Penelitian. 

Secara yuridis apabila calon tertanggung menanda tangani 

SPAJ dan menyerahkannya kepada calon penanggung, maka ia 

menjadi terikat akan aegala akibat hukum dari seluruh per

nyataan yang ada dalam SPAJ itu. Artinya apabila calon ter
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tanggung belum melunasi kewajibannya membayar premi perta

rna, otomatis perjanjian pertanggungan jiwanya belum bisa di

nya t akan berlaku. Dalam hal demd kd an bila ternyata kemudian 

calon tertanggung meninggal dunia, calon penanggung tidak 

berkewajihan untuk membayar uang pertanggungan. Meskipun hal 

itu terjadi pada tenggang asuransi. 

Pembeyaran premi pertama nampaknya menjadi unsur yang sa

ngat penting dalam pembentukan perjanjian pertangr,unp,an jiva, 

deIsm prektek. Hal ini bertentangan dengan azas umum perjan

jian pertanggungan yaitu azas konsensualitas. Di mana seharus

nya pembentukan perjanjian pertanggungan tidak dapat digan

tungkan pada syarat pembayaran premi pertama. Perjanjian yang 

bersifat konsensual adalah Bah terbentuk setelah tercapai ka

te sepakat antara para plhak. 

Azaa ini, diaimpangi pula oleh Mahkamah Agung dalsm putus

annya No. 1908 KlSip/1981 yang memutus perkara Aneson Abang 

Matali dengan PT. Asuransi Jiwaaraya. Di mana pengi

sian dan penyerahen SPAJ yang disertai pembaysran premi per

tama, merupakan hal-hal yang ditafairkan oleh haklm sebagai 

telah terbentuknya perjanjian pertanggungan jive, meskipun no

ta penu tupan /bo lis belum di terbi t kan , S ehu bungan dengan ha I 

ini dapat ditanyakan, apakah dengan pengislan dan penyerahan 

SPAJ pada calon penanggung kembali sudah berarti terbentuk

nya 'Perjanjian pertangp;ungan,' ,di· mana belum ada tands peneri

maan ca Lon nenanggung (nota penu tupan ) ., Ataupun bahkan klsu

au La petnbayar-an premi pertamanya be Ium terpenuhi. 
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Mengaeu pada kenyataan dalam praktek, make pengis1an dan 

penyerahan kembali SPAJ pada ealon penangp,ung, tidak mempu

nya1 akibat hukum sarna sekali. Artinya, seandainya calon ter

tanggung meninggal dunia, ealon penanggung tidak biss ditun

tut untuk membayar usng pertanggungan jiwanya. Keeua11 bila 

ealon tertanggung telah membayar premi pertamanya. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PENELITIAN KEBERADAAN PASAL 257 : 1 KUHD 
DALAM PRAKTEK PERJANJIAN 
PERTANGGUNGAN JIWA

WURI ADRIYANI




