
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi dan Jenis-Jenis Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda ”Verzekering atau Assurantie”. Oleh

R Sukardono diterjemahkan dengan pertanggungan, dalam bahasa Inggris disebut

”Insurance”. Istilah asuransi dan pertanggungan mempunyai persamaan

pengertian, istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan

kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan istilah asuransi

banyak dipakai dalam praktik dunia usaha.

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-

undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata

“asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”

yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan

dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu3:

a. Asuransi dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance

business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan

Asuransi (insurance company).

3 Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 5
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b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang

usaha asuransi. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha

asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima

suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Abdulkadir Muhammad,4 berdasarkan definisi tersebut dapat di uraikan

unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

1) Unsur pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan

tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan

tertanggung memiliki hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko

yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi.

Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh

perlindungan dan ganti rugi atas harta miliknya.

2) Unsur status

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat

berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau

Koprasi. Tertanggung berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan

4 Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 8



11

hukum yang sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta benda yang

diasuransikan.

3) Unsur objek

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada

benda dan sejumlah uang yang disebut sebagai premi.

4) Unsur peristiwa

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau

kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek

asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi

dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

5) Unsur hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah

keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan

bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung

dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap

satu sama lain, yang artinya sejak tercapainya kesepakatan asuransi

tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung

dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian (UUUP)

“asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
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atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan”.

Dari pengertian di atas, di dalam bukunya Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika,5

Emmy Pangaribuan berpendapat sebagai berikut:

“Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan
menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk
membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan
keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu
kejadian yang belum pasti”.

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit)

yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang belum

pasti.6

Asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan

timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan.

Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian

yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada Perusahaan

Asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk

membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang

berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu

betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.7

5 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
1992, hlm. 22

6 H. Abbas Salim, Asuransi dan Managemen Resiko, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1998, hlm. 1

7 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit hlm. 162
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2. Jenis-jenis Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad,8 asuransi dapat diklarifikasikan menurut

berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-undang yang

mengaturnya.

a. Menurut Sifat Perikatannya

1) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang

dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara

sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2) Asuransi Wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh Pemerintah bagi

warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang, salah

satunya adalah asuransi sosial.

b. Menurut Jenis Risiko

1) Asuransi risiko perseorangan (personal lines)

Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang

perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau

peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.

2) Asuransi risiko usaha

Asuransi risiko usaha dalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan

terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan

8 Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 135
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dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan,

gedung, pertokoan.

c. Menurut Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti

yang diatur dalam undang-undang asuransi, yaitu:

1) Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa

perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa

tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi

pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

2) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa

perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya

kematiann. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa

berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.

3) Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang,

dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa

tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.

4) Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa

perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari
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ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit,

berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja

karena usia lanjut.

B. Asuransi Kendaraan Bermotor dan Perjanjian Asuransi Kendaraan
Bermotor

1. Asuransi Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Untuk asuransi kendaraan bermotor, Dewan Asuransi Indonesia telah

mengeluarkan kondisi standar asuransi kendaraan bermotor yang berlaku di

seluruh Indonesia dan mengikat semua perusahaan asuransi anggota Dewan

Asuransi Indonesia.

Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar

maupun dalam. Berasal dari luar misalnya ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak

atau dibakar oleh orang, karena banjir, topan badai dan sebagainya. Bersumber

dari dalam karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan pengemudi, misalnya

menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh

kejurang, terbakar dan lain-lain.

Risiko-risiko tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian financial tetapi juga

tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan. Menurut ketentuan KUHP

bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan
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karena kendaraannya kesalahan/kelalaiannya atau kesalahan/kelalaian sopir yang

mengemudikan kendaraan tersebut.9

b. Subjek dan Objek Asuransi Kendaraan Bermotor

1) Subjek Asuransi Kendaraan Bermotor

Dalam dunia hukum perikatan, orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu

yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Subjek hukum terdiri

dari manusia dan badan hukum dengan tidak memandang agama, kebudayaan dari

lahir sampai meninggalnya seseorang. Sebagai pembawa hak, manusia

mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.10

Subjek dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ada ketika terjadinya

kesepakatan para pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi kendaraan

bermotor adalah :

a) Penanggung, yaitu setiap badan atau lembaga yang menerima pelimpahan

risiko dari tertanggung disebut perusahaan asuransi;

b) Tertanggung, yaitu perorangan, kelompok, orang/lembaga, badan hukum

termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

Dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang menjadi pihak penanggung

adalah PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar Lampung, sedangkan pihak

tertanggung adalah PT Batavia Prosporindo Finance (BPF).

9 H. Abbas Salim, Op.Cit, hlm. 92-93
10 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, 1992, hlm. 85
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2) Objek Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada asuransi kendaraan bermotor yang menjadi objek asuransi adalah kendaraan

bermotor yang diasuransikan, yang tergolong dalam benda berwujud dan bergerak

yang mempunyai nilai ekonomis.

Pada benda asuransi melekat pula hak subjektif yang merupakan hak dalam

bentuk tidak berwujud, karena benda asuransi dapat rusak, hilang, atau berkurang

nilainyahak subjektif ini disebut kepentingan. Dalam asuransi hak subjektif ini

dapat menjadi objek asuransi, objek asuransi ini disebut pokok asuransi antara

lain:11

a) Benda Asuransi

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi, yang berupa

harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dihargai dengan

sejumlah uang. Contohnya gedung, rumah, kapal, kendaraan bermotor.

b) Saat Kepentingan Harus Ada

Apabila orang atau badan hukum melakukan perjanjian asuransi berarti memiliki

kepentingan, baik bagi dirinya ataupun bagi pihak ketiga.

c) Jumlah yang Diasuransikan

Jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah ganti kerugian

yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian.

d) Nilai Benda Asuransi

Nilai benda asuransi dapat berubah-ubah dari waktu kewaktu tergantung pada

sifat dan keadaan benda tersebut. Nilai benda pada waktu diadakan asuransi

11 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 87-99
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berbeda dengan nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan

kerugian.

e) Premi

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan

kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, dan

merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dapat

dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi adalah sebagai berikut:

a) dalam bentuk sejumlah uang;

b) dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;

c) sebagai imbalan pengalihan risiko;

d) dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

2. Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

a. Syarat Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

Bila dilihat dari pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata,

perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri

terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Pasal 1320 ayat (1) menentukan

perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau

sepakat dari para pihak yang membuat. Ketentuan tersebut mengandung

pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi

oleh kesepakatan pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak

dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian
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harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat

para pihak yang membuatnya,12 yaitu:

1) Kesepakatan para pihak;

2) kecakapan untuk membuat perikatan (contoh : cukup umur, tidak dibawah

pengampuan dll);

3) menyangkut hal tertentu;

4) adanya causa yang halal.

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki

konsekuensi untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dengan demikian selama

perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap

mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang

memiliki cacat pada syarat objektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka

secara tegas dinyatakan batal demi hukum.13

Asuransi timbul karena adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung.

Penanggung wajib menerima pengalihan risiko dan berhak atas pembayaran

premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak menerima

penggantian jika timbul kerugian.14

Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang syarat-syarat sah

perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPdt, tetapi berlaku juga dalam Pasal

251 KUHD. Menurut ketentuan pasal tersebut dalam perjanjian asuransi ada lima

syarat sahnya dalam perjanjian, yaitu:

12 Guse Prayude, Perjanjian A-Z, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2007, hlm. 3
13 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta, 1992, hlm. 77
14 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT

Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 123
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a) Kesepakatan (Consensus)

Tertanggung dan Penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

1. Benda yang menjadi objek asuransi;

2. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;

3. Evenemen dan ganti kerugian;

4. Syarat-syarat khusus asuransi;

5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Kesepakatan dibuat secara bebas yang tidak berada dalam tekanan atau paksaan

dari pihak lain. Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha

Perasuransian menyatakan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus

didasarkan atas kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi

Sosial.

b) Kewenangan (Autority)

Kewenangan berbuat ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif.

Kewenangan Subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak

dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan Objektif artinya

tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena

benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. kewenangan pihak tertanggung

dan penanggung tidak hanaya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi,

tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi

penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung. Apabila

asuransi yang diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, maka tertanggung yang
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mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang

bersangkutan.

c) Objek Tertentu (Fixed Object)

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat

berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat

juga berupa jiwa atau raga manusia. Karena yang mengasuransikan objek itu

adalah tertanggung, maka ia harus mempunyai hubungan langsung dan tidak

langsung dengan asuransi tersebut. Dikatakan ada hubungan langsung apabila

tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga manusia yang

menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila

tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung

harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau

mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

d) Kausa yang Halal (Legal Cause)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak

bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu tujuan yang

hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas

objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.
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e) Pemberitahuan (Notification)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek

asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila

tertanggung lalai maka akibat hukumnya asuransi batal. Sesuai dengan ketentuan

Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau

penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi,

mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga

apabila setelah diadakan asuransi pemberatan risiko atas objek asuransi.

Dalam hal pemberitahuan atas kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan

wajib memberitahukan kepada penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari

kerja sejak terjadinya kerusakan atau pencurian. Pemberitahuan itu dilakukan

secara tertulis dari tertanggung kepada pihak penanggung, apabila asuransi

diadakan untuk kepentingan pihak ketiga ia tetap harus memberitahukan kepada

pihak tertanggung dan selanjutnya pihak tertanggung yang memberi laporan

kepada penanggung atas objek yang diasuransikan.

Dalam penelitian yang ini tertanggung merupakan badan hukum yang berupa

lembaga pembiayaan yang melakukan perjanjian sewa beli terhadap pihak ketiga.

Sehingga pemberitahuan pertama kali dilakukan oleh pihak ketiga kepada

tertanggung lalu selanjutnya tertanggung menyampaikan kepada penanggung

untuk memprosesnya.

Dasar berlakunya perjanjian sewa beli adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata

yang menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai



23

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas

kebebasan berkontrak, yang meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun

tidak dikenal oleh undang-undang. Secara umum perjanjian terjadi berlandaskan

asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang

seimbang, dan kedua belah pihak berusaha memperoleh kesepakatan dengan

melalui proses negosiasi di antara kedua belah pihak. Namun saat ini

kecenderungan memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis

bukan melalui proses negosiasi yang seimbang, tetapi perjanjian itu terjadi dengan

cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir

perjanjian yang sudah dicetak, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk

disetujui dan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang

satu untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut.

Perjanjian yang demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar atau

perjanjian adhesi.

Menurut ketentuan Pasal 264 KUHD, asuransi tidak hanya dapat diadakan untuk

kepentingan sendiri, tetapi dapat juga untuk kepentingan pihak ketiga (the third

party), baik berdasarkan kuasa umum atau kuasa khusus, bahkan tanpa

sepengetahuan pihak ketiga. Apabila asuransi ini diadakan untuk kepentingan

pihak ketiga, maka menurut ketentuan Pasal 265 KUHD, hal itu harus ditegaskan

dalam polis apakah terjadi berdasarkan pemberian kuasa atau tanpa sepengetahuan

pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila asuransi untuk kepentingan pihak

ketiga itu diadakan tanpa pemberian kuasa dan tanpa pengetahuan pihak ketiga

yang berkepentingan, sedangkan pihak ketiga yang berkepentingan itu sudah

mengasuransikan terlebih dahulu bendanya, maka akibat hukumnya asuransi yang
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diadakan untuk kepentingan pihak ketiga itu batal. Ketentuan yang menyatakan

batalnya asuransi untuk kepentingan pihak ketiga itu bertujuan untuk mencegah

terjadinya asuransi rangkap yang dilarang termuat dalam Pasal 266 KUHD.

b. Terjadinya Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

1) Teori Tawar Menawar dan Teori Penerimaan

Terjadinya perjanjian asuransi didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran

dan penerimaan yang dilakukan oleh tertanggung dan penanggung secara timbal

balik. Serangkaian perbuatan tersebut tidak ada pengaturan rinci dalam Undang-

Undang Perasuransian, tetapi hanya dengan pernyataan “persetujuan kehendak”

sebagai slah satu unsur sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Serangkaian perbuatan perbuatan dan penerimaan untuk mencapai persetujuan

kehendak mengenai asuransi hanya dapat diketahui melalui kebiasaan dalam

praktik bisnis asuransi. Oleh karena itu serangkaian perbuatan tersebut perlu

ditelusuri melalui proses praktik perjanjian asuransi.

Beradarkan teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-

pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung.

Sungguh-sungguh diterima itu dibuktikan oleh tindakan nyata dari tertanggung,

biasanya dengan menandatangani suatu pernyataan yang disodorkan oleh

penanggung yang disebut nota persetujuan (cover note). Atas dasar nota

persetujuan ini kemudian dibuatlah akta perjanjian asuransi oleh penanggung

yang disebut polis asuransi.
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2) Asuransi Bersifat Tertulis

Untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antar tertanggung dan penanggung,

undang-undang mengharuskan pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta

yang disebut polis. Akan tetapi apabila polis belum dibuat, pembuktian dilakukan

dengan catatan, nota, surat perhitungan, telegram dan sebagainya. Surat-surat ini

disebut permulaan bukti tertulis. Apabila permulaan bukti tertulis ini sudah ada,

barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata.

Inilah yang dimaksud oleh Pasal 258 Ayat (1) KUHD dengan kalimat “namun

demikian, semua alat bukti boleh digunakan apabila sudah ada permulaan

pembuktian dengan surat”.

3) Pembuktian Syarat/Janji Khusus Asuransi

Pembuktian syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi yang menurut

undang-undang “diancam batal jika tidak dimuat dalam polis” harus dibuktikan

secara tertulis. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258 KUHD

adalah menegenai inti isi perjanjian asuransi yang telah dibuat, terutama mengenai

realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti:

a) Penyebab timbul kerugian (evenemen);

b) Sifat kerugian yang menjadi beban penanggung;

c) Pembayaran premi oleh tertanggung;

d) Klausula-klausula tertentu.

Janji-janji khusus yang harus dibuktikan secara tertulis adalah janji-janji yang

menurut undang-undang harus dicantumkan dalam polis.
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C. Polis

Polis adalah akta tertulis yang menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi antara

pihak penanggung dan pihak tertanggung yang berisi syarat dan ketentuan yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai alat bukti tertulis yang tercantum

dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang

memungkinkan perbedaan penafsiran sehingga mempersulit tertanggung dan

penanggung merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam

pelaksanaan asuransi.

Jika kata sepakat merupakan dasar dan landasan dalam melakukan perjanjian

asuransi, kemudian perjanjian pertanggungan tersebut harus dilengkapi dengan

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terciptanya sebuah akta yang disebut

polis.15

Syarat-syarat polis asuransi kendaraan bermotor secara umum adalah:

1. Hari dan tanggal serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan;

2. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri

sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga;

3. Keterangan yang jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan

terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;

4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;

5. Evenemen-evenemen penyebeb timbulnya kerugian yang ditanggung oleh

penanggung;

15 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta,
1995, hlm. 122
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6. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang

menjadi tanggungan penanggung;

7. Premi yang dibayar oleh tertanggung;

8. Janji-janji khusus yang diadakan antara penanggung dan tertanggung.

Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai

risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-

syarat khusus tersebut sebagai berikut:

a. Wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor;

b. Pembayaran premi;

c. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga,

tuntutan pidana terhadap tertanggung;

d. Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi

Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian;

e. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar

Lampung semua kesepakatan dan ketantuan-ketentuan mengenai tanggung jawab

penanggung termuat dalam polis. Sehingga apabila kendaraan bermotor roda

empat yang dipertanggungkan terjadi akibat dari evenemen, maka pihak

tertanggung dapat mengajukan klaim kepada PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar

Lampung.
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D. Evenemen

Peristiwa tidak pasti merupakan suatu peristiwa yang menurut pengalaman

manusia normaliter tidak dapat diharapkan akan terjadinya. Di samping itu

peristiwa tersebut secara subjektif sama sekali tidak dapat dipastikan apakah

terjadi atau tidak. Oleh karena itu harus diperjanjikan dengan jelas dalam polis.16

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda Evenement, yang

artinya peristiwa tidak pasti,bahasa Inggrisnya fortuitous event. Evenemen atau

peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak

dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Dalam hukum asuransi,

evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab

timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi. Selama

belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya

yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko yang menjadi beban

ancama penanggung berubah menjadi kerugian yang wajib diganti oleh

penanggung. Ciri-ciri evenemen sebagai berikut:17

1. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;

2. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu;

3. Berasal dari faktor ekonomi, alam, dan manusia;

4. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

Evenemen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah semua peristiwa

yang dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan/musnahnya barang yang

16 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta,
1990, hlm. 109

17 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 120-121
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disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti terjadinya seperti tabrakan, benturan,

terbalik, tergelincir dari jalan termasuk juga dari kesalahan material, kontruksi,

cacat sendiri, perbuatan jahat orang lain, pencurian termasuk pencuraian yang

didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman, kebakaran atau sebab-

sebab lainnya dari kendaraan bermotor tersebut.

E. Berakhirnya Asuransi

Pada perjanjian asuransi umumnya asuransi berakhir dikarenakan:18

1. Jangka Waktu Berlaku Sudah Habis

Pertanggungan biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan

dalam polis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara tegas

tentang tenggang waktu pertanggungan. Asuransi biasanya diadakan untuk jangka

waktu tertentu, misalnya 1 tahun dalam asuransi kebakaran dan asuransi

kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu 10

tahun pada asuransi jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis.

Apabila jangka waktu yang ditetapkan itu habis maka asuransi berakhir.

2. Perjalanan Berakhir

Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan

perjanlanan, misalnya asuransi diadakan untuk perjalanan kapal dari pelabuhan

panjang ke pelabuhan tanjung priok. Apabila kapal tiba di pelabuhan maka

asuransi berakhir. Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk

asuransi pengangkutan baik barang maupun penumpang.

18 Abdulkadir Muhammad, Ibid,  hlm. 133-135
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3. Terjadi Evenemen Diikuti Klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan.

Apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian penanggung akan

menyelidiki apakah bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan

evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Jika benar pemberesan berdasarkan

klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung

berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan

klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

4. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan

Pertanggungan dapat berakhir apabila pertanggungan itu berhenti. Berhentinya

asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung,

misalnya karena premi tidak dibayar ini biasanya diperjanjiakan dalam polis.

Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.

5. Asuransi Gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang

akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur.

Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan

melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Di sini penanggung belum menjalani

bahaya sama sekali. Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan

asuransi gugur adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal,

bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum

dijalani sama sekali.
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Pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor, berakhirnya asuransi dapat

dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut :

a. Terjadinya kerugian total;

Asuransi juga dapat berakhir dengan sendirinya apabila sesudah dilakukan

penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss).

b. Berakhirnya jangka waktu asuransi;

Asuransi akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang disepakati

asuransi diadakan. Perjanjian ini jelas dimuat dalam polis.

c. Peralihan hak milik;

Apabila kendaraan bermotor atau benda yang diasuransikan berpindah tanggan,

baik berdasarkan persetujuan karena tertanggung meninggal dunia maka

menyimpang dari Pasal 263 KUHD, polis ini batal dengan sendirinya 10 hari

kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali penanggung setuju

melanjutkannya.

F. Kerangka Pikir

Pihak konsumen (pihak ketiga dalam perjanjian asuransi) melakukan perjanjian

sewa beli kepada pihak lembaga pembiayaan PT Batavia Prosporindo Finance

(BPF) atas kendaraan bermotor roda empat, karena konsumen (pihak ketiga dalam

perjanjian asuransi) melakukan pembelian dengan cara sewa beli, sehingga pihak

lembaga pembiayaan melakukan perjanjian asuransi kepada PT Asuransi

Indrapura Cab. Bandar Lampung untuk melindungi dan mengalihkan risiko

apabila terjadi evenemen pada kendaraan roda empat yang diasuransikan.
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Apabila terjadi evenemen, maka pihak konsumen (pihak ketiga dalam perjanjian

asuransi) dapat melaporkan langsung kepada PT Batavia Prosporindo Finance

(BPF) ataupun pada pihak PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar Lampung.

Pemberitahukan kepada penanggung tentang adanya evenemen yang terjadi

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan yang dilakukan oleh

konsumen (pihak ketiga dalam perjanjian asuransi) atau pihak tertanggung.

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor menimbulkan hak dan kewajiban dari

masing-masing pihak. Pihak tertanggung berhak atas ganti kerugian dan

berkewajiban untuk membayar premi. Pihak penanggung berhak atas pembayaran

premi dan berkewajiban memberikan ganti kerugian, sedangkan pihak konsumen

(pihak ketiga dalam perjanjian asuransi) berhak atas perlindungan atas benda yang

diasuransikan dan dirinya yang telah dijelaskan dalam polis. Penanggung wajib

mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Dalam

penggantian kerugian terdapat pelaksanaan pembayaran klaim ganti kerugian

yang dilakukan oleh penanggung dan melihat bagaimana berakhirnya asuransi

setelah perjanjian berakhir. Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan dalam skema

kerangka pikir sebagai berikut :
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Perjanjian sewa beli

Perjanjian Asuransi
Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan pembayaran klaim ganti
kerugian asuransi kendaraan bermotor

pada PT Asuransi Indrapura Cab.
Bandar Lampung

Pihak Konsumen

(Pihak Ketiga
dalam perjanjian

asuransi)

Tertanggung

(BPF)

Penanggung

(PT Asuransi
Indrapura Cab.

Bandar Lampung)

Prosedur penutupan asuransi kendaraan
bermotor pada PT Asuransi Indrapura

Cab. Bandar Lampung

Berakhirnya asuransi kendaraan
bermotor  pada PT Asuransi Indrapura

Cab. Bandar Lampung


