
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang

itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Pasal 1313 KUHPdt

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan Pasal ini kurang tepat,

karena ada beberapa kelemahan yang perlu di koreksi. Kelemahan- kelemahan

tersebut adalah sebagai berikut:1

a. Hanya menyangkut sepihak saja

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

d. Tanpa menyebut tujuan

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai

berikut: “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
Hlm. 224
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saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”2.

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada pihak-pihak, sedikit- dikitnya dua orang (subjek);

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);

c. Ada objek yang berupa benda;

d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

2. Pengertian Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

usaha perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungan, adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih
dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan
menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti 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 meninggalnya atau hidupnya
seorang yang dipertanggungkan”.

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana

penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau

sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan

jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan

menimbulkan kerugian3.

2 Ibid, Hlm. 225.

3 Ali Rido R, Hukum Dagang, (Alumni Bandung, 1993), Hlm. 3.
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3. Pengertian Perjanjian Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa belanda verzekering berarti pertanggungan. Dalam

KUHD pada Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah:

“suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada

seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu

evenemen”.

Menurut Emy Pangaribuan simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi Indonesia

Karangan Djoko Prakoso, dari Pasal 246 KUHD di atas bahwa sifat-sifat asuransi

adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini:4

a. Bahwa asuransi itu pada asasnya adalah suatu perjanjian kerugian

(scadevergoeding atau idemniteitscontract). Dalam hal ini jelas bahwa

penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak

tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan

kerugian yang sesungguh-sungguhnya diderita (prinsip indemitiet).

b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya kewajiban

mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang

tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi.

4 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997) Hlm. 24
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c. Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban

penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung

membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

4. Pengertian Kebakaran

Kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi dan bisa digolongkan

sebagai bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Bahaya

kebakaran dapat terjadi setiap saat, karena banyak peluang yang dapat memicu

terjadinya kebakaran.

Pengertian kebakaran menurut asuransi secara umum “Sesuatu yang benar-benar

terbakar, yang seharusnya tidak terbakar dan dibuktikan dengan adanya nyala api

secara nyata, terjadi secara tidak sengaja, tiba-tiba serta menimbulkan kecelakaan

atau kerugian”.

Pengertian kebakaran menurut Depnaker: "Suatu reaksi oksidasi eksotermis yang

berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya

api atau penyalaan.

5. Pengertian Perjanjian Asuransi Kebakaran

Perjanjian Asuransi pada dasarnya perjanjian ganti kerugian penanggung

mengikat diri untuk menggantikan kerugian terhadap resiko kebakaran apabila

pihak tertanggung menderita kerugian yang sungguh-sungguh diderita dan

tertanggung wajib untuk membayar premi kepada tertanggung sesuai dengan

kesepakatan mengenai objek dan besaran resiko yang ditanggung. Perjanjian
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asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugiaan pada tertanggung, jadi

tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-

benar menderita kerugian5

B. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD.

Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam

KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian. Dalam perjanjian asuransi kebakaran ini

berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. Menurut Pasal 1320 KUHPdt, syarat-

syarat sah perjanjian:

1. Kesepakatan

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan

(negotiation), pihak yang satu memberitahu kepada pihak yang lain mengenai

benda yang menjadi objek, pengalihan risiko, pembayaran premi, evenemen,

ganti kerugian dan syarat-syarat khusus asuransi. Pihak yang lain menyatakan

pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan. Hal ini berhubungan dengan

asas konsensual yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat

tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak dalam hal ini

penanggung dan tertanggung mengenai pokok perjanjian asuransi sejak saat

perjanjian mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

5 Ibid, Hlm. 9.
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2. Kewenangan

Kewenangan berbuat ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat

objektif. Kewenangan subjektif artinya sudah dewasa yakni mencapai 21

tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun ( Pasal 1330 KUHPdt),

sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian, atau pemegang kuasa yang

sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah

dengan objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaannya sendiri.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang

wajib dipenuhi. Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang

diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat

pada pada harta kekayaan (asuransi kerugian), dapat pula berupa jiwa dan raga

manusia (asuransi jiwa). Objek perjanjian harus ditentukan dengan jelas dan

pasti. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk

kemungkinan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

4. Suatu sebab yang halal (kausa yang halal)

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang

mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-

undang ialah “isi perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang hendak

dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak,

apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal

1337 KUHPdt).
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Syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subjektif dan syarat ketiga

dan keempat dinamakan syarat objektif. Syarat subjektif jika tidak dipenuhi

maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak dipenuhi

maka perjanjian batal demi hukum.

C. Terjadinya Perjanjian Asuransi

Untuk menyatakan kapan terjadinya perjanjian asuransi yang dibuat oleh

tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak terdapat 2 (dua)

teori perjanjian yaitu:6

1) Teori Tawar-Menawar (bargaining theory)

Menurut teori ini setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak

apabila penawaran (offer) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan

(acceptance) oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah

kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara

kedua pihak. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik

menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.

Terjadinya perjanjian asuransi didahului oleh serangkaian perbuatan

penawaran dan penerimaan yang yang dilakuakan oleh tertanggung dan

penanggung (Perusahaan Asuransi) secara timbal balik.

6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2002), Hlm. 54.
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2) Teori Penerimaan (acceptance theory)

Menurut teori penerimaan, saat terjadi perjanjian tergantung pada kondisi

kongkret yang dibuktikan oleh perbuatan nyata (menerima) atau dokumen

perbuatan hukum (bukti penerimaan). Melalui perbuatan nyata atau dokumen

perbuatan hukum, baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian,yaitu di tempat,

pada hari dan tanggal perbuatan nyata (penerimaan) itu dilakukan, atau

dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan) itu ditanda tangani/diparaf

oleh pihak-pihak. Berdasarkan teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi

dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima

oleh tertanggung. Sungguh-sungguh diterima artinya penawaran tertulis pihak

penanggung sungguh-sungguh diterima oleh pihak tertanggung walaupun isi

tulisan itu belum dibacanya. Sungguh-sungguh diterima itu dibuktikan oleh

tindakan nyata tertanggung, biasanya dengan menandatangani suatau

pernyataan yang diberikan oleh penanggung yang disebut nota persetujuan

(cover note). Atas dasar nota persetujuan ini kemudian dibuatkan akta

perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi.

Perjanjian asuransi terjadi ketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung

dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik terjadi saat itu, bahkan sebelum

polis ditandatangani (Pasal 257 Ayat(1) KUHD). Polis ini merupakan alat bukti

tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 285 Ayat(1)

KUHD)

Dalam Pasal 257 KUHD memberi ketegasan walaupun belum dibuatkan polis,

asuransi sudah terjadi tercapai kesempatan antara tertanggung dan penanggung



14

yang dibuktikan dengan nota persetujuan (cover note) yang ditandatangani oleh

tertanggung. Untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara 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 nota persetujuan (cover note) yang dibuat pada

setelah terjadi kesepakatan tertanggung dan penanggung. Jadi cover note

merupakan bukti perjanjian asuransi yang bersifat sementara, sebelum polis

diterbitkan oleh pihak penanggung (Perusahaan Asuransi)

D. Subjek dan Objek Perjanjian Asuransi

1. Subjek Asuransi

Subjek asuransi adalah pihak–pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan

tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul

risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi,

sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh

pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak

memperoleh pergantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang

diasuransikan. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum

dapat dibentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau

Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau

badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan7. Dalam hal ini

7 Ibid, Hlm. 8
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sebagai subjek hukum adalah PT. Asuransi dan calon tertanggung yang

mengadakan perjanjian asuransi Kebakaran.

2. Objek Asuransi

Dalam Pasal 268 KUHD menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek

asuransi, ialah segala kepentingan yang:

1) Dapat dinilai dengan jumlah uang

2) Dapat diancam macam-macam bahaya

3) Tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

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

benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek

asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung

bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan

risiko. Tertanggung bertujuan bebas dan risiko memperoleh penggantian jika

timbul kerugian atas harta miliknya8. Adapun yang menjadi objek asuransi

Kebakaran yaitu:

1. Benda Asuransi

Benda Asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang

dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud,

misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal dan sebagainya. Benda asuransi

selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti yang

8 Ibid, hlm 9
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mungkin terjadi dan mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang,

musnah, atau berkurang nilainya.

2. Kepentingan

Mengenai kepentingan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD, bahwa setiap

perjanjian asuransi harus terdapat kepentingan di dalamnya. Jika tidak ada

kepentingan atas benda yang diasuransikan, penanggung tidak berkewajiban

membayar klaim ganti kerugian. Dalam suatu asuransi, jika benda yang

diasuransikan lenyap atau rusak, tertanggung yang berkepentingan akan

mendapat ganti kerugian dari penenggung yakni sejumlah nilai kepentingannya

yang diperjanjikan dalam asuransi. Dalam asuransi kerugian, kepentingan harus

dapat dinilai dengan uang (Pasal 268 KUHD). Jadi dapat ditentukan berapa

besar jumlah yang  diasuransikan. Hal ini juga penting untuk menentukan

berapa jumlah premi yang harus dibayar tertanggung dan berapa ganti kerugian

yang harus dibayar oleh penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan

kerugian.

E. Polis Asuransi

1. Pengertian Polis

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara

tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menyatakan, 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 mengenai risiko yang ditutup asuransinya,

kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung

mengurus haknya.

2. Fungsi Polis

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 KUHD, dan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa

polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi

perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Apabila terjadi peristiwa

yang menimbulkan kerugian, maka polis menjadi dasar bagi tertanggung untuk

mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada penanggung. Sedangkan bagi

penanggung adalah sebagai dasar untuk mengetahui sampai dimana ia

bertanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut9.

Menurut ketentuan Pasal 259 KUHD, setiap polis asuransi harus memuat:

1) Hari dan tanggal ditutupnya perjanjian asuransi

2) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga

3) Uraian yang jelas mengenai objek pertanggungan

4) Jumlah pertanggungan

5) Evenemen yang ditanggung

6) Saat mulai dan berakhirnya evenemen yang menjadi tanggungan penanggung

7) Premi asuransi

9 Ibid Hlm. 59.
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8) Umumnya semua keadaan yamg perlu diketahui oleh penanggung dan segala

janji-janji khusus yang diadakan oleh para pihak

3. Penyerahan Polis

Perjanjian asuransi terjadi setelah adanya kesepakatan antara tertanggung dan

penanggung yakni dengan nota persetujuan (cover note) yang ditandatangani oleh

tertanggung. Jadi cover note ini merupakan bukti perjanjian asuransi sementara

sebelum diterbitkannya polis dari pihak penanggung. Menurut ketentuan Pasal

259 KUHD apabila asuransi diadakan langsung antara penanggung dan

tertanggung, maka polis harus ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung

dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam setelah permintaan, kecuali apabila karena

ketentuan Undang-Undang ditentukan tenggang waktu yang lebih lama.

Berdasarkan ketentuan itu, maka pembuat polis adalah penanggung atas

permintaan tertanggung. Penanggung menandatangani polis tersebut, setelah itu

diserahkan kepada tertanggung. Pembuatan polis oleh penanggung sesuai dengan

fungsi polis sebagai bukti tertulis bagi kepentingan tertanggung.

4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak

Dalam perjanjian asuransi, setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tentang

isi perjanjian maka akan timbul hubungan hukum. Dalam isi perjanjian tersebut

berisi hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan para pihak dalam

perjanjian. Pasal 257 Ayat (1) KUHD menentukan bahwa hak dan kewajiban itu

mulai berlaku pada saat perjanjian asuransi itu diadakan. Hak dan kewajiban
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tersebut bersifat timbal balik bahkan sebelum polis ditandatangani. Hak dan

kewajiban pihak-pihak harus dicantumkan secara tegas dalam polis.

Secara umum hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian asuransi sebagai

berikut:

1. Hak dan Kewajiban Tertanggung

a. Hak untuk mendapatkan jaminan dari penanggung untuk menanggung atas

ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

b. Hak untuk mendapat ganti kerugian dari penanggung apabila terjadi

peristiwa yang menimbulkan kerugian.

c. Kewajiban memberitahukan yang lengkap dan jelas mengenai objek yang

akan diasuransikan kepada penanggung.

d. Kewajiban membayar uang premi kepada penanggung.

2. Hak dan Kewajiban Penanggung

a. Hak untuk memperoleh pemberitahuan yang lengkap dan jelas mengenai

objek yang akan diasuransikan dari tertanggung;

b. Hak untuk memperoleh premi dari tertanggung;

c. Kewajiban untuk memberikan jaminan kepada tertanggung untuk

menanggung tertanggung atas ancaman risiko yang dapat menimbulkan

kerugian bagi tertanggung;

d. Kewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi

peristiwa yang menimbulkan kerugian.
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F. Evenemen

1. Pengertian Evenemen

Evenemen adalah peristiwa yang diadopsi dari bahasa Belanda evenemen, yang

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

peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak

dapat dipastikan terjadi tidak diharapkan terjadi. Jika dirumuskan, 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 tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan

kerugian. Sebelum terjadinya peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu

pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Apabila sungguh-

sungguh terjadi, maka berubah menjadi evenemen. Dalam hal ini, risiko menjadi

beban ancaman penanggung berubah menjadi kerugian yang wajib diganti oleh

penanggung.

Oleh karena itu, dapat dipahami ciri-ciri evenemen sebagai berikut:

a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;

b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksikan terlebih dahulu;

c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia;

d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.
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2. Jenis Evenemen

Peristiwa-peristiwa apa saja yang dapat digolongkan dalam pengertian evenemen

tergantung pada jenis asuransi yang diadakan. Jadi pihak tertanggung dan

penanggung yang menentukan terhadap peristiwa asuransi diadakan serta harus

dicantumkan secara tegas dalam polis. Dalam hal ini Polis Standar Asuransi

Kebakaran Indonesia (PSAKI) dan klausula tambahan jika diperjanjikan dalam

asuransi yang tidak bertentangan dengan ketentun asuransi. Jadi evenemen di sini

yakni segala peristiwa yang tidak pasti yang terjadi disebabkan oleh peristiwa

kebakaran yang menimbulkan kerugian.

G. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi berakhir apabila10:

1. Jangka waktu berlakunya sudah habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu)

tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada asuransi kebakaran, kendaraan

bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lama,

misalnya 10 (sepuluh)-20 tahun atau lebih yang biasanya terdapat pada asuransi

jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak

mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang

ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir

10 Ibid Hlm. 133.
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2. Perjalanan Berakhir

Asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan. Asuransi berakhir apabila

perjalanan berakhir atau tiba ditempat tujuan. Asuransi berdasarkan perjalanan

ini pada umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan baik pengangkutan

barang maupun penumpang dari tempat pemberangkatan ketempat tujuan.

3. Terjadi Evenemen diikuti klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan.

Apabila sementara asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan

menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar

tertanggung mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Di

samping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan

tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis.

Bila benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung.

Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka

asuransi berakhir.

4. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan

penanggung misalnya karena premi tidak dibayar ataupun karena faktor di luar

kemauan tertanggung dan penanggung seperti terjadi pemberatan resiko setelah

asuransi berjalan.

5. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika objek

yang diasuransikan tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi



23

diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan

melakukan perjalanan tetapi dihentikan.

Berakhirnya perjanjian asuransi dapat terjadi karena kemungkinan sebagai

berikut:

1. Dalam hal tertanggung memberi keterangan yang tidak benar atau

menyembunyikan fakta sebenarnya mengenai keadaan objek yang

diasuransikan (Pasal 251 KUHD).

2. Jika sudah diketahui bahwa sudah ada kerugian sebelum atau pada saat

dibuatnya perjanjian asuransi (Pasal 269 KUHD).

3. Jika perjanjian asuransi dengan sengaja dibuat untuk mencari keuntungan

dengan itikad tidak baik, penipuan dan kecurangan sehingga merugikan pihak

penanggung (Pasal 282 KUHD).

4. Penutupan perjanjian asuransi atas objek asuransi yang menurut peraturan

Perundang-Undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 Ayat (4) KUHD).

H. Kerangka Pikir

Asuransi kebakaran termasuk dalam asuransi kerugian. Dalam penutupan asuransi

kebakaran, pihak penanggung (Asuransi) dan tertanggung melakukan perudingan

mengenai isi perjanjian. Dalam hal ini terdapat dua teori yang dapat digunakan

yakni teori tawar-menawar (bargaining theory) dan teori penerimaan (acceptance

theory). Bagaimana posisi tertanggung dan penanggung dalam hal penggunaan

teori tersebut? Apakah sama kuat atau posisi tertanggung yang lemah? Apabila

kedua pihak telah sepakat mengenai isi perjanjian asuransi kebakaran khususnya
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mengenai objek yang diasuransikan tersebut maka akan timbul suatu hubungan

hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara kedua pihak yang harus

dipenuhi. Pihak tertanggung wajib membayar premi kepada tertanggung

sedangkan pihak penanggung wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung

apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian. Perjanjian terlaksana

dengan menandatanganinya polis dan dengan dimulainya penanggung membayar

premi pertama kali. Polis merupakan perjanjian tertulis yang digunakan sebagai

alat bukti bagi tertanggung dan penanggung bahwa antara mereka telah terjadi

perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi kebakaran ini akan berakhir dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan dalam polis. Selain itu juga perjanjian asuransi

kebakaran ini berakhir apabila terjadi evenemen diikuti klaim. Pembatalan atau

berakhirnya perjanjian asuransi ini diatur lebih lengkapnya dalam KUHD dan

polis.
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Apabila digambarkan dalam bentuk skema, maka kerangka pikir tersebut

adalah sebagai berikut:

Tertanggung Penanggung
( PT. Asuransi Wahana

Tata)

Terjadi Perjanjian Asuransi
Kebakaran

Objek Perjanjian
Asuransi Kebakaran

Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak

Berakhirnya Perjanjian
Asuransi Kebakaran


