
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahaya kebakaran pada kehidupan manusia banyak yang mengancam

keselamatan harta kekayaan, jiwa, dan raga manusia. Bagi orang yang

berkepentingan, dia merasa perlu untuk dapat melindungi jiwa dan harta benda

mereka terhadap bahaya yang dapat merugikan mereka dengan cara

mengansuransikan kepada perusahaan asuransi.

Peristiwa kebakaran merupakan salah satu musibah yang menimpa lingkungan

kehidupan manusia, peristiwa kebakaran ini tidak hanya memusnahkan rumah-

rumah tempat tinggal tetapi juga memusnahkan bangunan-bangunan seperti

gedung bertingkat, pusat perkantoran, pertokoan, hotel-hotel, pabrik, bangunan

pemerintah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebakaran merupakan kejadian

di luar kehendak manusia. Akan tetapi asuransi kebakaran dapat diperjanjikan

sebagai klausula dalam asuransi kerugian oleh masing-masing pihak, antara pihak

tertanggung dan penanggung yang ingin mencantumkan dalam perjanjian

asuransi.

Bahaya kebakaran tersebut sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diperhitungkan

terlebih dahulu. Karena itu pihak tertanggung mencari usaha yang dapat

mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat kebakaran, yaitu dengan

mengadakan perjanjian asuransi. Sesuai dengan diadakannya perjanjian asuransi
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yaitu mengalihkan risiko kerugian, dengan membayar sejumlah premi. Perusahaan

asuransi sebagai penanggung berkewajiban mengganti kerugian apabila terjadi

evenemen kebakaran, sedangkan kewajiban dari pihak tertanggung adalah

membayar premi pada pihak penanggung. Premi merupakan syarat mutlak dalam

suatu perjanjian asuransi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1992 tentang usaha perasuransian, yang ketentuannya terdapat pada Pasal 246

KUHD yang dinyatakan bahwa :

” pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri

kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian

kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”. Sesuai Pasal

246 KUHD tersebut bahwa penanggung berkewajiban mengganti kerugian

terhadap tertanggung apabila tertanggung mengalami risiko yang mengakibatkan

kerugian yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.

Salah satu perusahaan asuransi yang menangani masalah ini adalah PT. Asuransi

Wahana Tata Cabang Bandar Lampung yang berada di jalan Laksamana

Malahayati NO. 43 TLP 0721-482853 FAX No. 0721-481644. Asuransi Wahana

Tata itu sendiri merupakan satu dari sepuluh perusahaan asuransi umum terbesar

di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi di Indonesia dilebih dari 30 kantor.

Bidang bisnis perusahaan ini mencakup asuransi properti, pengangkutan, minyak

dan gas, serta kendaraan bermotor. Asuransi Wahana Tata didirikan pada tahun

1964 dan memiliki berbagai jaringan distribusi yang luas. Asuransi Wahana Tata

Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan asuransi yang

menangani masalah asuransi kebakaran.
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Pentingnya asuransi kerugian terhadap bahaya kebakaran ini terkait dengan

beberapa daerah di Indonesia yang banyak terjadi peristiwa kebakaran, bahaya

kebakaran yang melanda Indonesia terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta,

Bandung, Yogyakarta, Lampung dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kebakaran

tersebut diakibatkan hubungan arus pendek listrik dan tabung gas, hampir semua

peristiwa kebakaran menimbulkan kerusakan masal baik individu maupun

masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat berpikir untuk menutup perjanjian

asuransi kebakaran.

Perjanjian asuransi sudah merupakan perjanjian yang baku dan dinyatakan dalam

suatu akta yang disebut polis. Polis merupakan perjanjian yang berisi kesepakatan

kedua belah pihak yang memuat klausula ganti kerugian, antara pihak tertanggung

dan penanggung. Polis ini berisi hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh

masing-masing pihak guna kepastian hukum. Apabila terjadi suatu peristiwa-

peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka polis dapat dijadikan sebagai dasar

bagi tertanggung dan penanggung.

Berkaitan dengan banyaknya peristiwa kebakaran, maka penulis meneliti Asuransi

Kebakaran untuk menambah pengetahuan tentang Asuransi Kebakaran. Penulis

tertarik untuk dapat meneliti perjanjian asuransi kebakaran ini dengan

menuangkannya dalam skripsi dengan judul “Analisis Perjanjian tentang

Asuransi Kebakaran (Study Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang

Bandar Lampung)”.
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian asuransi kebakaran?

2. Apa yang menjadi objek dalam perjanjian asuransi kebakaran?

3. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi

kebakaran?

4. Bagaimana berakhirnya asuransi kebakaran?

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang hukum ekonomi yang berkenaan

dengan asuransi kerugian khususnya terhadap asuransi kebakaran. Lingkup

bahasan yaitu, bagaimana proses terjadinya perjanjian asuransi kebakaran, objek

dalam perjanjian asuransi kebakaran, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam

perjanjian asuransi kebakaran, serta berakhirnya perjanjian asuransi kebakaran.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Terjadinya asuransi kebakaran

2. Objek dalam asuransi kebakaran

3. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran

4. Berakhirnya perjanjian asuransi kebakaran
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D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan

keguanaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai kajian keilmuan bagi

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum asuransi mengenai

asuransi kerugian.

2. Kegunaan Praktis

Secara parktis penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Memberi gambaran mengenai perjanjian asuransi kerugian khususnya

asuransi kebakaran.

b. Menjadi sumber bacaan dan sebagai sumber data bagi yang melakukan

penelitian yang berhubungan dengan asuransi kebakaran.

c. Bermanfaat bagi peneliti sendiri, dalam rangka memenuhi syarat akademik

dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) peneliti di Fakultas

Hukum Universitas Lampung.


