
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi dan Pengaturan Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Apabila seseorang menginginkan supaya sebuah resiko tidak terjadi, maka

seharusnyalah orang tersebut mengusahakan supaya kerugian itu tidak terjadi.

Usaha tersebut bisa disebut sebagai tindakan pencegahan kerugian. Tindakan-

tindakan pencegahan kerugian itu tentunya harus dipikirkan sedemikian rupa

sehingga kerugian itu tidak akan pernah terjadi.

Salah satu cara untuk menghindari kerugian adalah dengan mengalihkan resiko

yang dihadapi kepada pihak lain. Dengan demikian apabila suatu resiko benar-

benar menjadi kenyataan maka kerugian yang ditimbulkan akan dipikul oleh

pihak lain dalam bentuk ganti kerugian. Adapun pihak yang bersedia memikul

resiko adalah lembaga asuransi. Dengan cara berasuransi maka orang yang

menghadapi resiko atas harta kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan resiko

itu atau setidak-tidaknya membagi resiko itu pada pihak lain yang bersedia

menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut. Dengan demikian pengertian

asuransi adalah:

“Persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap
pihak lain yaitu tertanggung, untuk mengganti kerugian yang dapat diderita
oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang telah ditunjuk, dan yang
belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk
membayar premi.” (Moelengraff dalam Mashudi dan Chidir Ali, 2003:12)
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Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian asuransi dimasukkan sebagai

perjanjian untung-untungan (kans-over-eenkomst) atau perjanjian kemungkinan

yaitu perjanjian yang didasarkan pada ada dan tidak adanya peristiwa tidak tentu.

Dalam perjanjian untung-untungan pada Pasal 1774 KUH Perdata, kewajiban

penanggung untuk mengganti kerugian tergantung pada ada tidaknya peristiwa

tertentu. Kalau peristiwa tidak tentu itu benar-benar terjadi yang mengakibatkan

kerugian tertanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian yang

diderita oleh tertanggung, tetapi jika peristiwa tidak tentu itu tidak terjadi, maka

penanggung tidak perlu mengganti apa-apa.

Berdasar ketentuan Pasal 246 KUHD, yang dimaksud asuransi atau

pertanggungan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi,
untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya
akibat dari suatu evenemen.”(Abdulkadir Muhammad, 2006:8 )

Menurut Purwosutjipto, pengertian asuransi yang bisa mencakup baik asuransi

kerugian maupun asuransi jumlah, adalah pengertian asuransi yang ditetapkan

dalam Burgerlijk Wetboek Baru Negeri Belanda, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Pertanggungan adalah suatu perjanjian, pada mana penanggung, dengan
menerima uang premi dari lawan pihaknya, penutupasuransi, mengikatkan
diri untuk melakukan satu atau beberapa kali pembayaran, pada mana baik
perikatan ini maupun pembyaran premi ataupun kedua-duanya digantungkan
pada suatu peristiwa tk tentu bagi kedua belah pihak pada waktu ditutupnya
perjanjian.” (Purwosutjipto, 2000:211)

Pengertian asuransi yang lebih luas terkandung dalam Pasal 1 angka (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, asuransi atau

pertanggungan didefenisikan sebagai berikut :
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“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau
lebih, dengan mana 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 diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. (Abdulkadir Muhammad,
2006 : 11)

Adapun dalam  prakteknya pengerian asuransi merupakan perjanjian peralihan

resiko, yaitu resiko menghadapi kerugian yang dialami seseorang atau suatu badan

hukum yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak pasti, dan resiko ini

diperalihkan kepada pihak lain yang berkedudukan selaku penanggung. Pihak

penanggung mendapatkan kontra prestasi berupa pembayaran premi dari

tertanggung karena kesediaannya untuk mengambil alih resiko atau membayar

ganti rugi yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi  pada dasarnya bertujuan untuk mengalihkan resiko yang ditimbulkan

oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain, yang

mengambil resiko untuk mengambil kerugian tersebut. Sebagai kontra prestasi

dari adanya pengalihan resiko itu maka tertanggung harus membayar premi

kepada penanggung sebesar jumlah yang telah ditentukan.

Asuransi memberi manfaat baik kepada penanggung maupun tertanggung.

Manfaat asuransi dari sudut pandang tertanggung adalah bahwa dengan adanya

asuransi maka tertanggung akan merasa aman karena adanya perlindungan

asuransi yang diberikan kepada harta miliknya dari segala bentuk kerugian.

Sehingga ia akan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik tanpa harus diliputi

rasa takut akan mengalami kerugian.
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Jika dibanding dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung,

maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita

kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh

penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh

tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor

pendorong perkembangan Perusahaan Asuransi, di samping faktor tingginya

pendapatan per kapita warga negara (warga masyarakat). (Abdulkadir

Muhammad,  2006 : 11) Di samping itu dana tersebut juga dapat digunakan untuk

memberi bantuan kredit jangka pendek dan jangka panjang bagi usaha-usaha

pembangunan. Dengan demikian berarti pihak asuransi telah berperan serta dalam

pembangunan dan memberi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

pada umumnya.

2. Pengaturan Asuransi

a. Pengaturan dalam KUHD

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang

didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian

tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara

timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam

bentuk akta yang disebut polis asuransi. (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 18)

Di dalam KUHD pengaturan mengenai asuransi dimuat dalam Buku I Bab 9 dan

10 serta Buku II Bab 9 dan 10. Adapun ketentuan KUHD yang memuat

pengaturan mengenai asuransi adalah sebagai berikut:

a. Buku I Bab 9 mengatur tentang pertanggungan kerugian pada umumnya.
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b. Buku I Bab 10 yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1) Bagian pertama mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya

kebakaran.

2) Bagian kedua mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya yang

mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen.

3) Bagian ketiga mengatur tentang pertanggungan jiwa.

c. Buku II Bab 9 mengatur pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan

bahaya-bahaya perbudakan. Buku II Bab 9 ini terbagi lagi atas:

1) Bagian pertama mengatur tentang bentuk dan isi pertanggungan.

2) Bagian kedua mengatur tentang perkiraan dari barang-barang yang

dipertanggungkan.

3) Bagian ketiga mengatur tentang permulaan dan berakhirnya bahaya.

4) Bagian keempat mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban

pihak penanggung dan tertanggung.

5) Bagian kelima mengatur tentang melepaskan hak milik atas barang yang

dipertanggungkan (abandon).

6) Bagian keenam mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak

makelar di dalam pertanggungan laut.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran

Negara Nomor 13 Tahun 1992 tanggal 11 Pebruari 1992 mengutamakan

pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar

mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. Pengaturan dari segi
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bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum

perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya

kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar,

maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan administratif

menurut Undang-Undang Perasuransian. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 1992.

(Abdulkadir Muhammad, 2006 : 19). Peraturan pemerintah tersebut telah

mengalami tiga kali perubahan, yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 3 mengatur tentang jenis asuransi

yang meliputi:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko

atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak

ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap

risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan

Asuransi Jiwa.
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B. Asas-Asas Dalam Asuransi

Ada beberapa asas yang dikenal dalam asuransi, yaitu asas keseimbangan

(indemnitas), asas kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan

(insurableinterset), asas subrogasi dan asas itikad baik (utmost good faith) (Emmy

M. Suparman, 1993:23).

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas ini.

1. Asas Keseimbangan (Indemnitas)

Asas indemnitas tedapat dalam asuransi kerugian yang intinya mengatakan bahwa

tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian sebanding dengan pertanggungan

yang ditutupnya (Emmy M. Suparman, 1993:23).

Prinsip indemnitas dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

a. Dari tujuan pertanggungan itu sendiri

Pada dasarnya tujuan diadakannya pertanggungan adalah untuk menggantikan

kerugian dari obyek pertanggungan yang mengalami kerugian. Untuk itu

harus dapat ketentuan Pasal 250 KUHD tentang syarat harus adanya

kepentingan dari tertanggung terhadap obyek yang mengalami kerugian, dan

Pasal 268 KUHD yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus ada pada

saat kepentingan untuk dapat dipertanggungkan, yaitu dapat dinilai dengan

uang, dapat diancam suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-

undang.
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b. Dari aspek pelaksanaan perjanjian pertanggungan

Bahwa pelaksanaan perjanjian pertanggungan tidak boleh menempatkan

tertanggung dalam keadaan yang lebih diuntungkan. Hal ini diatur di dalam

Pasal 253 KUHD yang menentukan bahwa:

1) Pertanggungan tidak boleh melebihi harga atau kepentingan yang

sesungguhnya.

2) Apabila kepentingan tidak dipertanggungkan seluruhnya, maka dalam hal

terjadi kerugian, penanggung hanya terikat pada keseimbangan dengan

bagian yang dipertanggungkan saja.

2. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest)

Sejalan dengan keinginan  manusia untuk mendapatkan rasa aman dalam

hidupnya maka keinginan orang untuk mengasuransikan harta bendanya semakin

meningkat. Akan tetapi hanya kepentingan yang memenuhi ketentuan Pasal 268

KUHD saja yang dapat diasuransikan. Ketentuan dalam pasal tersebut

mensyaratkan bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang tetapi terancam

oleh suatu bahaya dan oleh suatu undang-undang tidak dikecualikan. Berdasarkan

syarat itu maka kepentingan yang dapat diasuransikan adalah sebagai berikut:

a. Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai pemilik, misalnya pemilik mobil

mengasuransikan mobilnya.

b. Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai penagih, misalnya asuransi

kredit dalam kegiatan perbankan.

c. Kepentingan berdasarkan suatu perjanjian, misalnya bank menyuruh

nasabahnya untuk mengasuransikan rumahnya yang dijadikan agunan kredit.
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d. Kepentingan yang timbul atas dasar pertanggungjawaban menurut hukum,

misalnya seorang pekerja diwajibkan oleh hukum untuk mengikuti asuransi

tenaga kerja.

Selain penggolongan di atas, ada pula kepentingan  lain yang dapat diasuransikan,

yaitu:

a. Adanya kepentingan pada seseorang apabila sebagai akibat dari peristiwa atau

hak subyektifnya mengalami pengurangan nilai, misalnya rumah seseorang

dapat terancam kebakaran sehingga pemilik rumah merasa berkepentingan

untuk mengasuransikan rumahnya dengan asuransi kebakaran.

b. Adanya kepentingan pada seseorang karena akibat dari peristiwa tak tentu

orang tersebut tidak akan menerima suatu keuntungan atau tambahan

kekayaan yang diharapkan, misalnya asuransi perusahaan atas kemungkinan

terjadinya suatu kerugian.

c. Adanya suatu kepentingan pada seseorang jika ada kemungkinan timbulnya

kerugian karena suatu kesalahan, misalnya asuransi atas suatu kesalahan,

misalnya asuransi atas kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Asas Subrogasi

Keberadaan asas subrogasi ini diatur dalam Pasal 284 KUHD yang isinya

mengatakan bahwa penanggung yang sudah membayar kerugian barang yang

diasuransikan mendapatkan semua hak dari tertanggung mengenai hal kerugian

tersebut, yang dapat dimiliki terhadap pihak ketiga dan tertanggung bertanggung

jawab terhadap tiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap

pihak ketiga.
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Untuk menerapkan asas subrogasi harus diperhatikan dua hal, yaitu:

a. Tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung juga

mempunyai hak terhadap pihak ketiga.

b. Hak-hak tersebut timbul karena adanya kerugian yang dialami tertanggung.

Hak subrogasi baru dapat diterima penanggung setelah ia membayar semua

ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung.

4. Asas Itikad Baik (Utmost Good Faith)

Dalam perjajian pertanggungan, di samping asas itikad baik sebagaimana diatur

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata masih dikenal prinsip itikad baik yang

khusus, yaitu yang diatur pada Pasal 251 KUHD yang sering disebut sebagai

prinsip itikad baik yang sempurna. Menurut asas ini, tertanggung harus

mengatakan yang sebenar-benarnya kepada pihak asuransi semua informasi yang

berkaitan dengan obyek pertanggungan, karena dalam hal ini keadaan

sesungguhnya dari obyek pertanggungan diperlukan untuk menentukan premi

sesuai dengan resiko yang ditanggung oleh pihak penanggung, sehingga pada

waktu menutup asuransi keterangan yang diberikan bukanlah keterangan yang

sebenarnya, maka pihak asuransi juga akan keliru menetapkan premi yang

seharusnya dibayar. Jadi dalam hal ini asas itikad baik di dalam Pasal 251 KUHD

adalah soal kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung sebelum perjanjian-

perjanjian pertanggungan itu ditutup.



16

C. Asuransi Uang

1. Pengertian Asuransi Uang

Di bidang perbankan telah dikembangkan jenis-jenis asuransi khusus untuk

lembaga perbankan seperti asuransi barang jaminan kredit, asuransi kredit, dan

asuransi uang. (R. Ali Ridho, dkk, 2002:78)

Asuransi Uang termasuk salah satu jenis asuransi kerugian yang berkembang

dalam kegiatan perbankan. Ruang lingkup asuransi uang meliputi perlindungan

terhadap kerugian-kerugian yang dapat menimpa uang tunai milik bank. Jenis

asuransi ini belum diatur secara khusus dalam KUHD maupun Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Hanya pengaturan asuransi

kerugian secara umum dalam kedua undang-undang di atas yang dapat dijadikan

pedoman untuk asuransi uang karena asuransi uang termasuk dalam asuransi

kerugian.

Munculnya asuransi uang didorong oleh adanya kebutuhan rasa aman dari bank-

bank yang selalu berhubungan dengan uang tunai. Sering terdengar bahwa terjadi

perampokan uang tunai di bank yang mengakibatkan kerugian hingga miliyaran

rupiah. Begitu pula sering terdengar bahwa pengiriman uang tunai dengan

menggunakan mobil khusus dan pengawalan ketat masih dirampok oleh kawanan

penjahat. Apalagi sekarang dengan selalu tersedianya uang tunai di dalam mesin

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang tidak ada penjaganya, padahal mesin uang

itu menyimpan puluhan jutarupiah per harinya. Mesin ATM ini sangat riskan

terhadap tindak kejahatan permpokan. Bahkan penyimpanan uang di dalam
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brankas sekalipun dengan tingkat pengamanan yang sangat tinggi sangat mungkin

terjadi dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Semua kemungkinan kerugian terhadap uang tunai di atas mendorong pihak bank,

dalam hal ini bertindak sebagai tertanggung untuk menjalin kerjasama dengan

pihak asuransi, dalam hal ini sebagai penanggung untuk bekerjasama mengadakan

penutupan asuransi uang yang harus disediakan oleh pihak bank setiap harinya.

Dengan adanya penutupan asuransi uang maka apabila terjadi kerugian pada uang

tunai yang diasuransikan oleh bank, maka pihak perusahaan asuransi mengganti

kerugian tersebut sesuai dengan jumlah uang yang mengalami kerugian. Di lain

pihak, untuk mendapat perlindungan dari perusahaan asuransi maka pihak bank

harus membayar premi yang besarnya berupa prosentase tertentu dari jumlah uang

tunai yang diasuransikan.

Asuransi uang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi tertanggung maupun bagi

penanggung, dan secara tidak langsung asuransi ini juga bermanfaat bagi nasabah

yang berhubungan dengan bank yang bersangkutan. Manfaat asuransi uang bagi

tertanggung adalah lepasnya tertanggung dari rasa takut akan  kerugian besar yang

akan menimpanya seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap uang

tunai miliknya, karena tertanggung telah melimpahkan risiko kerugian yang

dipikulnya itu kepada penanggung. Dengan adanya rasa aman  tertanggung, maka

tertanggung dapat melakukan semua kegiatan operasionalnya dengan lebih baik.

Akibat lebih lanjut adalah akan meningkatnya produktivitas tertanggung di masa

yang akan datang.
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Bagi penanggung manfaat asuransi uang berupa perolehan premi atas

pertanggungan yang dilakukannya. Premi ini bisa dipinjamkan penanggung

kepada pihak lain yang membutuhkan guna dijadikan modal untuk membiayai

proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan. Dari peminjaman modal ini

penanggung akan menikmati bunga ataupun pembagian keuntungan dari

peminjam modal. Sementara itu pihak yang meminjam modal akan mendapatkan

keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Dengan adanya keuntungan ini maka

peminjam modal dapat mengangkat perekonomiannya sendiri dan juga

perekonomian orang lain yang berada di sekitarnya, sehingga akhirnya terwujud

kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

2. Subjek dalam Asuransi Uang

a.  Tertanggung

Pihak dalam perjanjian asuransi uang adalah pihak bank sebagai tertanggung dan

pihak asuransi sebagai penanggung, walaupun dalam hal ini secara tidak langsung

kepentingan nasabah juga terlibat di dalam perjanjian penutupan asuransi uang.

Tertanggung atau  terjamin dalam asuransi uang ini adalah badan hukum, sebagai

pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian jumlah yang telah disetujui

dalam perjanjian asuransi uang, dan untuk itu ia berkewajiban membayar

sejumlah uang yang disebut dengan premi. Badan hukum yang menjadi

tertanggung dalam penutupan asuransi uang dapat berupa lembaga keuangan bank

atau lembaga bukan bank, dapat pula badan-badan sosial, misalnya yayasan,

lembaga amal dan lain-lain. Namun demikian dalam praktek yang berkembang

selama ini yang menjadi tertanggung dalam penutupan asuransi uang adalah pihak
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bank. Dalam perjanjian asuransi uang yang akan diteliti dalam skripsi ini yang

menjadi tertanggung adalah pihak bank.

b. Penanggung

Penanggung dalam asuransi uang adalah pihak yang menerima peralihan risiko

terhadap uang tunai, disebut juga penjamin, adalah mereka yang mendapat premi

berjanji akan mengganti kerugian terhadap uang tunai dengan membayar sejumlah

uang tunai yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga

sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Penanggung harus

berbentuk badan hukum yaitu perusahaan asuransi.

3. Objek dalam Asuransi Uang

Objek dalam   perjanjian  asuransi adalah  objek yang diasuransikan, dapat

berupa harta  kekayaan  dan   kepentingan yang melekat pada harta  kekayaan,

dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek dalam asuransi uang adalah uang

milik bank, baik uang tunai dalam perjalanan, uang tunai dalam brankas, uang

tunai pada kasir, maupun uang tunai pada mesin ATM. Dengan adanya penutupan

asuransi uang maka apabila terjadi kerugian pada uang tunai yang diasuransikan

oleh bank, maka pihak perusahaan asuransi mengganti kerugian tersebut sesuai

dengan jumlah uang yang mengalami kerugian.
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4. Evenemen dalam Asuransi Uang

Salah satu unsur penting dari perjanjian asuransi adalah adanya peristiwa tak tentu

(evenement). Peristiwa tak tentu ini tidak tahu kapan akan terjadi. Di sini peristiwa

apa yang dimaksud dijelaskan dalam polis asuransi, misalnya peristiwa kebakaran,

kebanjiran, kegagalan panen, dan sebagainya.

Molengraaf berpendapat bahwa unsur yang paling penting dalam peristiwa tak

tentu adalah tidak adanya unsur kesengajaan. Unsur sengaja atau tidak ini sangat

penting untuk diperhatikan. Karena sering terjadi ketika penanggung

membutuhkan uang, maka dengan sengaja ia membakar rumahnya yang telah ia

asuransikan untuk mendapat ganti kerugian itu. Dalam kasus ini penanggung

berhak menolak memberikan ganti rugi dan sikap itu tidak salah sama sekali

(Mashudi dan Moh. Chidir Ali, 2003:76).

Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak

dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak

dapat ditentukan dan juga diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan

kerugian. (Abdulkadir Muhammad, 2002: 120)

Asuransi uang memberikan jaminan terhadap resiko kehilangan atau kerusakan

uang tunai milik bank baik uang tunai dalam perjalanan, uang tunai dalam

brankas, uang tunai yang dipegang kasir maupun uang tunai yang berada di

Anjungan Tunai Mandiri akibat perbuatan tidak tentu (evenemen) yang

diperjanjikan dalam polis yaitu:

a. Pencurian

b. Perampokan
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c. Kerusuhan

d. Pemogokan

e. Penghalangan kerja

f. Perbuatan jahat

g. Pencegahan

h. Huru-hara (civil commotion)

i. Kebakaran

j. Ledakan petir

k. Kejatuhan pesawat terbang

l. Asap

m. Serangan dari pihak separatis

n. Bencana alam yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topai, badai,

banjir, genangan air, gejala geologi atau gejala meteorologi lainnya.

5. Perbedaan Asuransi Uang dengan Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 . Lembaga Penjamin Simpanan

atau yang disingkat dengan LPS menurut ketentuan Undang-undang No 10 Tahun

1998 pasal 1 angka 24 adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan

penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana

penyangga atau skim lainnya. Dengan demikian defenisi LPS ini mengacu pada

ketentuan pasal 37B Undang-undang No 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa

setiap bank wajib menjamin dana yang bersangkutan dan untuk menjamin dana

tersebut perlu dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penjaminan
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simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat

mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan

usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS bertanggung jawab membayar

simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu yaitu

Rp.2.000.000.000,-. (dua miliyar rupiah). Adapun sisa simpanan yang tidak

dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Hal ini disebabkan bank

yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta penjaminan. Dengan

adanya pembayaran premi oleh bank kepada LPS maka telah terjadi peralihan

risiko dari bank kepada LPS.

Perbedaan asuransi uang dengan LPS adalah risiko yang dijamin oleh keduanya.

Asuransi uang memberikan jaminan terhadap resiko kehilangan atau kerusakan

uang tunai milik bank baik uang tunai dalam perjalanan, uang tunai dalam

brankas, uang tunai yang dipegang kasir maupun uang tunai yang berada di

Anjungan Tunai Mandiri akibat perbuatan tidak tentu (evenemen) yang

diperjanjikan dalam polis sedangkan LPS menjamin dana nasabah terhadap resiko

bank gagal, dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut

izin usahanya, LPS bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank

tersebut sampai jumlah tertentu.
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D. Kerangka Pikir

Keterangan :

Penanggung (PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur) dan tertanggung

(Bank Rakyat Indonesia) mengadakan perjanjian pertanggungan suatu resiko

terhadap uang tunai dengan melaksanakan penutupan asuransi uang setelah

terpenuhinya syarat dan prosedur. Perjanjian asuransi ini melahirkan hubungan

hukum bagi penanggung dan tertanggung berupa hak dan kewajiban bagi kedua

pihak. Perusahaan asuransi akan membuatkan Polis setelah selesai masa

pertanggungan berakhir. Pelaksanaan penutupan asuransi uang antara perusahaan

asuransi dan bank telah selesai. Apabila terjadi evenemen saat masa

pertanggungan,  pihak bank berhak menuntut ganti rugi kepada pihak asuransi.

Dalam pembayaran klaim asuransi tersebut diperlukan syarat-syarat dan adanya

suatu prosedur yang harus dilakukan pihak tertanggung.

Penanggung
(Perusahaan Asuransi
PT Asuransi BSAM )

Tertanggung
(Bank Rakyat Indonesia)

Pelaksanaan Perjanjian
Asuransi Uang

Pembayaran Ganti Kerugian

Hak dan Kewajiban
Tertanggung

Pembayaran Ganti
Kerugian

Hak dan Kewajiban
Penanggung

Syarat dan
Prosedur

Pembayaran
Ganti Kerugian


