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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PERJANJIAN 

1. Pengertian 

Definisi Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih. 

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : 

1. Perbuatan 

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat 

jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan 

tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; 

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih 

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling 

berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama 

lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. 
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3. Mengikatkan dirinya 

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu 

kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum 

yang muncul karena kehendaknya sendiri. 

2. Syarat sahnya Perjanjian 

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian 

harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW 

yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat 

barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak 

lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang 

tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut 

ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai 

kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap 

perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, 

dapat diajukan pembatalan. 

2. Cakap untuk membuat perikatan; 

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah 

bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang 
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tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat 

suatu perjanjian. 

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan : 

a.  Orang-orang yang belum dewasa 

b.  Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa 

Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 

tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan 

sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum 

tanpa bantuan atau izin suaminya. 

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal 

demi hukum (Pasal 1446 BW). 

3. Suatu hal tertentu; 

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka 

perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-

barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan 

berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari 

dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara 

tegas. 
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4. Suatu sebab atau causa yang halal. 

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. 

Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, 

sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat 

kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, 

mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila 

syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal 

demi hukum.
1
 

Ada dua akibat yang dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat di 

atas. 

Pasal 1331 (1) KUH Perdata: 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan 

obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka 

dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.  

Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para 

pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan untuk 

perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah 

paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka 

perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak 

mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak 

dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak. 

                                                           
1
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm 17 
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Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas konsensualisme. Artinya bahwa 

perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. 

Ada 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu: 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi 

2. Dilakukan pembatalan perjanjian 

3. Peralihan resiko 

4. Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim 

Mencari pengakuan akan kelalaian atau wanprestasi tidaklah mudah. Sehingga 

apabila yang bersangkutan menyangkal telah dilakukannya wanprestasi dapat 

dilakukan pembuktian di depan pengadilan. 

Sebelum kita melangkah pada proses pembuktian di pengadilan, terdapat langkah-

langkah yang dapat kita tempuh yaitu dengan membuat surat peringatan atau 

teguran, yang biasa dikenal dengan istilah “Somasi”. 

Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian: 

1. Jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan 

menyimpangkan dengan penafsiran. 

2. Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki maksud perjanjian 

oleh kedua pihak, dari pada memegang teguh arti kata-kata. 

3. Jika janji berisi dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang 

memungkinkan janji dilaksanakan. 
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4. Jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih pengertian yang 

selaras dengan sifat perjanjian. 

5. Apa yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan. 

6. Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. 

 

3. Akibat Perjanjian 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak 

(perjanjian) yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan 

berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya 

memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum 

yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan 

didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 

Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga. 

4. Berakhirnya Perjanjian 

Perjanjian berakhir karena : 

a. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu; 
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b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian; 

c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa 

d. Tertentu maka persetujuan akan hapus; 

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmacht) yang 

diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu 

keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang 

disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena 

adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu : 

Keadaan memaksa absolute adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali 

tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa 

bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (force majeur). 

Akibat keadaan memaksa absolut (force majeur) : 

a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata); 

b. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum 

bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk 

yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata. 

c. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan 

debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan 

prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak 
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seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia 

atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan 

memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu 

pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. 

d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh 

kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat 

sementara misalnya perjanjian kerja; 

e. Putusan hakim; 

f.  Tujuan perjanjian telah tercapai; 

g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping). 

B. ASURANSI 

1. Pengertian asuransi 

Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut ”Verzekering” atau juga berarti 

pertanggungan. Secara yuridis, pengertian asuransi atau pertanggungan menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana 

istilah asuransi menurut Pasal 1 angka (1) adalah :  

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertangung dengan 

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti, 

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” 
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Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi 

adalah: 

”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 diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 

 

 

Menurut Abdulkadir Muhammad, 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 

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. 
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4) Unsur peristiwa 

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau 

kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek 

asuransi, peristiwa tidak pasti (evenement) 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. ,
2
 

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 

                                                           
          2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2006), hlm 8 
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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. 

 

2. Jenis-jenis Asuransi 

 

 

Menurut Abdulkadir Muhammad, 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. 

 



19 

 

2) Asuransi risiko usaha 

Asuransi risiko usaha dalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan 

terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan 

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. 
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4) Asuransi Sosial 

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa 

perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari 

ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, 

berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja 

karena usia lanjut. 
3
 

 

3. Konsep risiko dalam asuransi 

Dalam asuransi, konsep risiko sangat diperlukan untuk menganalisis berbagai cara 

untuk memberikan perlindungan terhadap obyek pertanggungan. Definisi atau 

pengertian risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat 

luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi yang mempengaruhinya, 

sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu 

melihat dan mengamati. 

”Risiko dapat diartikan sebagai suatu kewajiban memikul kerugian yang 

diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri.”
4
 

Menurut Radiks Purba, risiko adalah:  

”Kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang 

mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan 

akan terjadi.” 
5
 

Sedangkan Sri Rejeki Hartono mengartikan risiko sebagai : 

                                                           
           

3
   Abdulkadir Muhammad, Ibid,  hlm 135 
4 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahan Asuransi, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2008), hlm 58 
5 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10, (Jakarta : PT. Pustaka 

Binaman Pressindo, 1992), hlm 29 
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“ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang 

menciptakan kerugian.”
6
 

 

Jadi Risiko adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya 

suatu kerugian dimasa yang akan datang, dan asuransi menjadikan suatu 

ketidakpastian tersebut menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal memberikan ganti 

rugi saat terjadinya kerugian. 

Untuk mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian risiko cukup 

dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak 

diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu 

memfokuskan pada dua hal pokok, yakni ”ketidakpastian” (uncertainty) dan 

”kerugian” (loss). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat 

disebut sebagai risiko. Misalnya, kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti 

terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai risiko. Namun kapan matinya 

seseorang adalah sesuatu hal yang tidak pasti sehingga dapat dikategorikan 

sebagai risiko. Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu : risiko 

murni (pure risk) dan risiko spekulatif (speculative risk). Dalam risiko murni 

kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian (loss) 

atau tidak adanya kerugian (no loss). Sebagai contoh, jika kita mengemudikan 

mobil untuk menuju ke suatu tempat, kita menghadapi risiko kecelakaan atau 

tidak terjadi kerugian apapun sampai di tujuan. Sedangkan dalam risiko 

spekulatif, kemungkinan yang timbul tidak hanya kemungkinan adanya kerugian 

atau tidak adanya kerugian, namun juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan 

keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

                                                           
6 Sri Rejeki Hartono, op cit, hlm 15 
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Sebagai contoh, A menjual mobilnya kepada B dengan harga murah. Di satu 

pihak merugikan A, sedangkan di lain pihak menguntungkan B. Risiko yang 

bersifat spekulatif pada umumnya tidak dapat diasuransikan. 

Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
7
 

a. risiko perorangan atau pribadi (personal risk) 

b. risiko harta kekayaan (property risk) 

c. risiko tanggung jawab (liability risk) 

Risiko perorangan berhubungan dengan kematian atau ketidakmampuan dari 

seseorang, dapat mengenai jiwa atau kesehatan seseorang. Misalnya, kematian 

merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan 

matinya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Seseorang juga pada suatu dapat 

tidak mampu lagi bekerja karena kecelakaan. Risiko harta kekayaan dapat terjadi, 

karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Misalnya, 

seseorang tiba-tiba dapat saja mengalami musibah pabrik miliknya terbakar, 

sehingga secara langsung pabrik miliknya musnah, dan secara tidak langsung 

seseorang tersebut kehilangan keuntungan akibat pabriknya terbakar. Risiko 

tanggung jawab berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat 

perbuatan seseorang. Misalnya karena kelalaian seseorang dalam mengemudikan 

kendaraan menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan kerugian kepada pihak 

ketiga, maka sesorang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Di 

dalam kenyataannya, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko, 

yaitu: 

1. menghindari risiko (avoidance), 

                                                           
7
 Sri Rejeki Hartono, ibid.  hlm 50 
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2. mencegah risiko (prevention) 

3. memperalihkan risiko (transfer) 

4. menerima risiko (assumption or retention) 

 

Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi adalah 

memperalihkan risiko. Adalah tidak mungkin bagi para penanggung untuk 

menanggung segala risiko. Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung 

adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (insurable risk). Karakteristik 

risiko-risiko yang dapat diasurasikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai 

berikut : 

a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. 

Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari 

biaya perbaikannya. 

b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan 

(homogeanus exposure), sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan 

statistik kerugian yang telah tersedia. 

c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari 

keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah. 

d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak 

terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung.  

Sedangkan karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi 

sejumlah uang adalah : 

a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui 

kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan 
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mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga / tanggungan yang 

ditinggalkan. 

b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan 

kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua 

menyebabkan kekurangmampuan untuk memperoleh penghasilan dan 

mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan. 

c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil 

terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. 

Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup 

menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan.
8
 

 

4. Subyek dan obyek asuransi 

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang 

mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan 

pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi. 

 

a. Penanggung 

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan 

risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau 

membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak 

dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. 

Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang 

mengikat penanggung. Hak-hak dari penanggung adalah : 

                                                           
8 Radiks Purba, Op. Cit, hlm 266 
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1. menerima premi 

2. mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad terbaik. (Pasal 

251 KUHD) 

3. hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. 

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja. hak penanggung antara lain: 

a. menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian. 

b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang 

berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya. 

c. memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang 

diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. 

(Pasal 276 KUHD). 

d. memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang 

disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUHD). 

e. melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud 

untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD).
 9

 

Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah : 

a. memberikan polis kepada tertanggung 

b. membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggungdalam hal asuransi 

kerugian dan membayar santunan pada asuransi jiwa sesuai dengan kondisi 

polis. 

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja. kewajiban penanggung antara lain:  

                                                           
9
 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, 

(Bandung : PT Alumni, 1997), hlm 23 
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a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada 

tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat 

hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. 

b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 

KUHD). 

c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, 

dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya 

(premi restorno, Pasal 281 KUHD). 

d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan 

untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan 

demikian (Pasal 289 KUHD). 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan 

bahwa penyelenggara usaha perasuransian atau pihak yang bertindak sebagai 

pihak penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk 

Perusahaan Perseroan (persero), Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama 

(mutual). Badan hukum penyelenggara perasuransian dalam Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebut perusahaan 

perasuransian. Perusahaan Perasuransian tersebut adalah : 

a. Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang 

memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan 

manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari 

peristiwa yang tidak pasti. 
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b. Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang 

memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup 

atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 

c. Perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan 

jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. 

 

b. Tertanggung 

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko 

kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasar Pasal 250 

KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut : 

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau 

seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang 

yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas 

benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.” 

 

Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak sebagai 

tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) terhadap obyek 

yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak 

penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak 

tertanggung. Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian 

asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan 

perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian 

kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang 

berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai 

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa 
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yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat 

melaksanakan kewajibannya. Hak-hak tertanggung adalah : 

a. menerima polis 

b. mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang  

terjamin kondisi polis. 

 

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja. hak tertanggung antara lain: 

a. menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD) 

b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD) 

c. meminta ganti kerugian 

 

Sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah : 

a. membayar premi 

b. memberikan keterangan kepada penanggung berdasar prinsip utmost good faith 

c. mencegah agar kerugian dapat dibatasi 

d. kewajiban khusus yang tercantum dalam polis 

 

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja. kewajiban tertanggung adalah : 

a. membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD) 

b. memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang 

diasuransikan (Pasal 251 KUHD) 

c. mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; 

apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha 
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untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut
10

 dapat menjadi salah satu alasan 

bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan 

sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD) 

d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang 

menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya. 

 

c. Obyek Pertanggungan 

Pasal 268 KUHD mengatur :  

”Pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan 

uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh undang-undang tidak terkecualikan.” 

 

Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 KUHD tersebut tidak berlaku 

bagi asuransi sejumlah uang (jiwa), dimana terdapat hal-hal tertentu yang tidak 

dapat dinilai dengan uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat hubungan 

kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antar keluarga. Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, 

jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua 

kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. 

 

5. Tujuan asuransi 

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh 

tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa 

hingga: 
11

 

                                                           
10

 Man Suparman Sastrawidjaja, ibid, hlm 20 
11

 Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, (Jakarta : Djambatan, 

1997), hlm 3 
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1. tertanggung terhindari dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri 

seperti sebelum menderita kerugian 

2. mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum 

menderita kerugian 

 

6. Prinsip - prinsip dalam asuransi 

Suatu perjanjian asuransi tidak cukup hanya dipenuhi syarat umum perjanjian 

yang diatur dalam KUH Perdata saja, tetapi harus pula memenuhi asas-asas 

khusus yang diatur dalam KUHD. Hal ini agar supaya sistem perjanjian asuransi 

tersebut dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi 

dengan prinsip tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

a. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Principle of Insurable 

Interest) 

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan 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.” Kepentingan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD harus memenuhi 

syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD di mana kepentingan tersebut dapat 

dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh 

undang-undang. Dari keterangan di atas, maka terdapat 4 (empat) hal penting 

yang harus dikandung dalam prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu: 

a. Bahwa harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau 

tanggung gugat yang dapat dipertanggungkan. 
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b. Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau tanggung gugat 

itu harus menjadi pokok pertanggungan. 

c. Bahwa tertanggung harus mempunyai hubungan dengan pokok pertanggungan, 

dengan hubungan mana tertanggung tidak akan mengalami kerugian apabila 

pokok pertanggungan itu selamat atau bebas dari tanggung gugat, dan akan 

menderita kerugian apabila pokok pertanggungan itu mengalami kerusakan 

atau menimbulkan tanggung gugat. 

d. Bahwa hubungan antara tertanggung dengan pokok pertanggungan itu diakui 

oleh hakim.  

 

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dapat timbul dari beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Adanya kepemilikan atas harta benda atau tanggung gugat seseorang kepada 

orang lain dalam hal kelalaian. 

b. Adanya kontrak. Menempatkan suatu pihak dalam suatu hubungan yang diakui 

secara hukum dengan harta benda atau tanggung jawab yang menjadi pokok 

perjanjian itu. Misalnya, dalam perjanjian kontrak sewa bangunan, perjanjian 

kredit. 

c. Adanya undang-undang. Misalnya, di Indonesia terdapat asuransi keselamatan 

kerja yang diatur dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

b. Prinsip Itikad Terbaik (Utmost Good Faith) 

Prinsip itikad baik merupakan prinsip atau asas yang harus ada dan dilaksanakan 

dalam setiap perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1388 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa : “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 
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baik.” Penekanan terhadap berlakunya prinsip itikad terbaik dalam perjanjian 

asuransi diatur secara tegas delam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa : 

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap memberitahukan 

hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, 

yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui 

keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup 

dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya perjanjian.” 

Pasal 251 KUHD secara sepihak menekankan kewajiban untuk melaksanakan 

itikad terbaik hanya kepada pihak tertanggung karena adanya anggapan bahwa 

tertanggunglah yang paling mengetahui mengenai obyek yang diasuransikan. 

Menurut Man Suparman Sastrawijaya, Pasal 251 KUHD terlalu memberatkan 

tertanggung disebabkan karena ancaman dapat dibatalkannya asuransi terhadap 

tertanggung yang beritikad baik dan tidak diberikannya kesempatan bagi 

tertanggung untuk memperbaiki kekeliruan dalam memberikan keterangan. 

Mengenai kekeliruan dalam memberikan informasi apabila dihubungkan dengan 

syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akibat 

hukumnya adalah dapat dibatalkan. Sedangkan Pasal 251 KUHD akibat hukum 

adanya kekeliruan adalah batal. Dengan demikian Pasal 251 KUHD menyimpang 

dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hal untuk melaksanakan itikad terbaik 

bukan hanya merupakan kewajiban tertanggung, namun juga menjadi kewajiban 

penanggung. Pihak penanggung tidak dibenarkan memberikan pernyataan atau 

keterangan yang tidak benar pada saat merundingkan penutupan asuransi; 

penanggung tidak dibenarkan menyembunyikan fakta-fakta yang dapat merugikan 
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posisi tertanggung. Fakta-fakta yang harus diungkapkan oleh tertanggung kepada 

penanggung pada saat penutupan asuransi adalah : 

a. Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa risiko yang hendak dipertanggungkan itu 

lebih besar dari biasanya, baik karena pengaruh faktor internal maupun faktor 

eksternal dari risiko tersebut. 

b. Fakta-fakta yang sangat memungkinkan jumlah kerugian akan lebih besar dari 

jumlah kerugian yang normal. 

c. Pengalaman-pengalaman kerugian dan klaim-klaim pada polis-polis lainnya. 

d. Fakta-fakta bahwa risiko yang sama pernah ditolak oleh penanggung lain, atau 

pernah dikenakan persyaratan secara ketat oleh penanggung lain. 

e. Fakta-fakta yang membatasi hak subrogasi karena tertanggung meringankan 

pihak-pihak ketiga dalam segi tanggung jawab yang semestinya. 

f. Fakta-fakta lengkap yang berkenaan dengan pokok pertanggungan. 

 

Selain fakta-fakta yang perlu diungkapkan tertanggung pada saat penutupan 

asuransi, terdapat beberapa fakta yang tidak perlu diungkapkan oleh tertanggung 

pada saat penutupan asuransi, yaitu : 

a. Fakta-fakta hukum (facts of law); setiap orang dianggap mengetahui hukum. 

b. Fakta-fakta yang dianggap telah diketahui oleh penanggung. 

c. Fakta-fakta yang memperkecil risiko 

d. Fakta-fakta yang sudah dapat disimpulkan sendiri oleh penanggung dari hal-hal 

yang pernah diberitahukan oleh tertanggung kepadanya. 

e. Fakta-fakta yang seharusnya dicatat oleh pihak penanggung pada saat 

penanggung melakukan survey risiko. 
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f. Fakta-fakta yang tidak perlu diungkapkan karena polis yang bersangkutan. Hal 

ini terdapat pada ketentuan polis yang menetapkan adanya warranty. 

g. Fakta-fakta yang tidak diketahui oleh tertanggung. 

c. Prinsip Sebab Akibat (Causalitiet Principle) 

Menurut definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD, pihak penanggung 

hanya akan wajib membayar ganti rugi, apabila kerugian atau kerusakan itu 

disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang dimaksud dengan suatu 

peristiwa yang tidak tertentu disini adalah suatu peristiwa yang tak tertentu yang 

telah diperjanjikan antara pihak tertanggung dengan pihak tertanggung. Dari 

aspek hubungan sebab akibat, untuk menentukan apakah penyebab terjadinya 

kerugian dijamin atau tidak dijamin oleh polis, terdapat 3 (tiga) pendapat, yaitu : 

a. Pendapat menurut peradilan Inggris terutama dianut yaitu sebab dari kerugian 

itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis 

terletak terdekat pada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Proxima. 

b. Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggungan, sebab 

itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan 

melenyapkan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang 

dianggap sebagai conditio sinequa non terhadap peristiwa itu. 

c. Causa remota : bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian 

itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan 

suatu ajaran yang disebut "sebab adequate" yang mengemukakan : bahwa 

dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu adalah peristiwa 

yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu. 

Pada perkembangannya, teori yang digunakan untuk menentukan apakah sebab 
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kerugian terjamin kondisi polis digunakan Causa Proxima (Proximate Cause). 

Definisi standar dari proximate cause adalah sebagai berikut : 

“Proximate cause means the active, efficient cause that sets in motion a train 

of events which brings about a result, without the intervention of any force 

started and working actively from a new and independent source.” 

Artinya : 

“Penyebab proximate artinya penyebab aktif, efisien yang menggerakkan suatu 

rangkaian peristiwa yang membawa akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu 

kekuatanpun yang timbul dan bekerja secara aktif dari sumber yang baru dan 

berdiri sendiri.” 

 

7. Polis asuransi 

Hal-hal yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung 

berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan dituangkan dalam suatu 

dokumen atau akta yang disebut polis. Hal ini tercantum dalam Pasal 255 KUHD 

yang menyatakan bahwa : ”Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis 

dalam suatu akta yang dinamakan polis.” Polis asuransi merupakan dokumen 

hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD. Polis bukanlah suatu 

kontrak atau perjanjian asuransi, melainkan sebagai bukti adanya kontrak atau 

perjanjian itu. Hal ini tercantum dalam Pasal 258 KUHD ayat (1) dan (2) yang 

menyatakan :  

” Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan 

pembuktian tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian 

dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian 

dengan tulisan.”  
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” Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, 

apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara 

penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala 

alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa 

macam pertanggungan oleh ketentuan undang-undang atas ancaman-

ancaman batal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus 

dibuktikan dengan tulisan.” 

 

Kontrak dianggap telah terjadi pada saat pihak tertanggung dan penanggung 

mencapai kata sepakat (konsensus), sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 257 

KUHD sebagai berikut: 

” 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.”  

 

” Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk 

menandatangani polis tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan 

menyerahkannya kepada si tertanggung.” 

 

Perjanjian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dimana sebelum terjadi 

kesepakatan, calon tertanggung mempelajari lebih dulu syarat-syarat yang berlaku 

pada asuransi. Apabila syarat-syarat yang ditawarkan penanggung disetujui maka 

pihak tertanggung mengajukan surat permohonan penutupan asurasi dan 

kemudian ditandatangani. Atau dibuatkan nota penutupan asuransi (covernote) 

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebagai bukti telah terjadi 

kesepakatan mengenai syarat-syarat asuransi. Pasal 19 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian 

asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan 

dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat 
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menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai risiko yang ditutup 

asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit 

tertanggung mengurus haknya. 

 

8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi 

Berakhirnya perjanjian asuransi dapat dikarenakan hal-hal berikut:
12

 

1. Bila asuransi telah selesai dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan. 

2. Bila terjadi pemusnahan keseluruhan atau terjadi kerugian yang mencapai 

jumlah yang dipertanggungkan. (dalam hal asuransi jiwa pertanggungan berakhir 

bila obyek pertanggungan meninggal dunia). 

3. Bila asuradur (penanggung) dibebaskan oleh verzekerdenya (tertanggung). 

4. Bila perjanjian gugur karena : 

a. obyek dari bahaya tidak lagi terancam bahaya (jika tidak ada kemungkinan lagi, 

bahwa tertanggung akan menderita kerugian terhadap mana telah diadakan 

asuransi). 

b. penambahan bahaya 

c. bila perjanjian asuransi diputuskan, sebab salah satu pihak melakukan  

wanprestasi. 

 

C. TENAGA KERJA 

Bekerja merupakan suatu wujud dari pada pemenuhan kebutuhan, itu dikarenakan 

manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai akal dan pikiran yang melebihi 

makhluk lain dan memiliki berbagai kebutuhan. Untuk terpenuhnya kebutuhan 

                                                           
12

  Mashudi, Moch Chidir, Hukum Asuransi, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm 18 
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harus melakukan usaha dan bekerja, kebebasan berusaha untuk menghasilkan 

pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan hak 

seseorang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan : 

(1) “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

(2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. 

 

Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja adalah “setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sedangkan pengertian 

pekerja/buruh menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain”. 

 

 

D. KECELAKAAN KERJA 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan 

kerja, termasuk penyakit yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, 

demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah 

menuju ketempat kerja dan pulang kerumah menuju jalan yang biasa atau wajar 

dilalui. Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan 

terjadi. Tak terduga karena dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur 

kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena 

peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari 
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yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi 

pekerja/ buruh.
13

 

 

Sedangkan yang dimaksud kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 

Tahun 1977, tidak hanya kecelakaan yang terjadi di ruangan kerja saja, tetapi juga 

kecelakaan yang terjadi sejak pekerja meninggalkan rumahnya menuju tempat 

bekerjanya sampai dia pulang kembali ke rumahnya dengan melalui jalan yang 

biasa ia lalui. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya atau yang terjadi selama 

seorang pekerja melakukan pekerjaan atas perintah atasan dianggap kecelakaan 

kerja. Sebaliknya tidak dianggap, sebagai kecelakaan kerja, apabila seorang 

pekerja di dalam perjalanannya menuju ke tempat kerja atau pulang kerja mampir 

terlebih dahulu ke suatu tempat, dan terjadi kecelakaan di tempat itu. Kecelakaan 

yang demikian tidak dianggap kecelakaan kerja kalau mampirnya itu untuk tugas 

pribadi atau tugas rumah.  Disamping itu penyakit yang timbul sebagai akibat 

langsung dari pekerjaan juga dapat dianggap sebagai kecelakaan kerja. Namun 

kalau penyakit itu menyebabkan cacat atau meninggal dunia. Maka untuk dapat 

dianggap sebagai penyakit kecelakaan kerja haruslah dia memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Syarat-syarat itu adalah :  

a. Pekerjaan tenaga kerja harus menanggung risiko penyebab penyakit itu.  

b. Pekerja/tenaga kerja yang bersangkutan berhubungan langsung dengan risiko 

itu.  

c. Penyakit tersebut telah berlangsung selama suatu masa tertentu.  

                                                           
13

 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 

(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 107 
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d. Tidak ada kelalaian yang disengaja oleh tenaga kerja sehingga ia terkena 

penyakit itu.  

e. Khusus untuk penyakit slicosic, absestorius, dan bsynosis absestrosis, dan 

bsynosis tidak dianggap sebagai penyakit kerja, bila pekerja belum datang ke 

tempat itu (tempat penyebab penyakit) selama 10 (sepuluh) tahun. 
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E. KERANGKA PIKIR 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

Karyawan dan Rabobank International (selaku perusahaan) memiliki suatu 

hubungan kerja yang mana hubungan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian 

Hubungan hukum para pihak dalam asuransi 

AKDHK 

Tertanggung 

(Seluruh 

Karyawan Tetap 

PT Rabobank 

International) 

Pemegang Polis/Pihak 

Ketiga 

(Rabobank 

International) 

Penanggung 

(PT Asuransi  

Bumi Putera 

Muda) 

Perjanjian asuransi AKDHK 

Evenement 

Perjanjian Kontrak Kerja 

Tata cara pengajuan klaim asuransi AKDHK 
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kontrak kerja. Dalam perjanjian kontrak kerja tersebut Rabobank International 

memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial terhadap karyawannya. 

Asuransi AKDHK adalah salah satu bentuk jaminan sosial terhadap karyawan 

(tenaga kerja). Suatu kewajiban merupakan sebuah tanggung jawab yang harus 

dipenuhi, maka dari itu Rabobank International bekerjasama dengan Perusahaan 

Asuransi dalam hal mengalihkan risiko kerugian yang timbul akibat kecelakaan 

yang dialami karyawan di luar hubungan kerja. Kerja sama antara Rabobank 

International dengan Perusahaan Asuransi dituangkan dalam sebuah perjanjian 

asuransi, yang mana dalam perjanjian tersebut dapat dilihat para pihak dalam 

asuransi AKDHK tersebut dan bagaimana tata cara pengajuan klaim pada saat 

terjadi evenement.  

 


