
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Jiwa

1. Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa

Istilah perjanjian yang dalam kitab Undang-undang Hukum perdata disebut

dengan istilah “verbitenis”,  istilah ini diterjemahkan oleh sarjana yang satu dan

yang lainnya dengan cara yang berbeda dan tidak ada keseragaman, ada yang

menyebut dengan istilah perjanjian, perikatan atau perutangan, yaitu suatu

hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang yang memberi hak

kepada yang satu dan yang lainnya, sedang orang yang lainnya diwajibkan

memenuhi tuntutan ini (R. Subekti, 1996: 122).

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut Wiryanto Projodikoro memakai istilah perjanjian yaitu suatu hubungan

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut

pelaksanakan janji itu. Selanjutnya dikatakan bahwa pengertian perjanjian adalah

luas yaitu disamping pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. juga termasuk perjanjian
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dalam hukum adat. Karena disamping adanya kata sepakat, perlu adanya tindakan

tunai yang nampak dan terlihat oleh pihak-pihak yang berjanji (Wiryanto

Projodikoro, 1966: 8).

Perjanjian asuransi jiwa atau yang selanjutnya disebut kontrak antara tertanggung

dan penangung asuransi jiwa, dalam hal ini kontrak antara tertanggung dan

penanggung berlaku konsep yang disebut sebagai pengalihan resiko atas kejadian-

kejadian yang tidak diinginkan (evenement) terjadi pada tertanggung baik itu

sakit, kematian, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, ataupun kemacetan,

karenanya tertanggung melakukan perjanjian atau kontrak dengan penanggung

dengan memindahkan resiko tertanggung kepada penanggung yang berfungsi

sebagai klaim baginya agar evenement dapat ditanggung oleh penanggung sesuai

dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat secara sah.

2. Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

Hukum perjanjian atau perikatan islam adalah bagian dari hukum islam yang

mengatur tentang prilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonomi dan

perdagangan.bahasan tentang perikatan sangat berkaitan dengan transaksi yang

berhubungan dengan kebendaan atau harta kekayaan.

Menurut Tahrir Azhary hukum perjanjian atau perikatan islam merupakan

seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ar-

Ra’yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih

mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum

perjanjian atau perikatan islam ini adalah bersumber dari Al-Qur’an dan As-
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Sunnah, sedangkan kaidah-kaidah fiqih berfungsi sebagai dari syariah yang

dilakukan oleh manusia (para ulama mahzab) merupakan suatu bentuk dari Ar-

Ra’yu (ijtihad). Dari ketiga sumber tersebut, umat islam dapat memperaktekkan

kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan hubungan

vertikal  atau hablum-minallah (hubungan manusia dengan Allah, Tuhan YME)

dan horizontal atau hablum-minannas (hubungan dengan sesama manusia). (Iqbal.

Muhaimin, 2006: 15).

Definisi asuransi syari'ah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk

saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi

dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi resiko/bahayatertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Kata akad berasal dari lafal Arab al'aql yang mengandung arti perikatan atau

perjanjian. Menurut terminologi fikih, kata akad diartikan sebagai pertalian ijab

dan qabul. Ijab yaitu pernyataan melakukan ikatan, sedangkan qabul yaitu

pernyataan penerimaan ikatan yang sesuai dengan kehendak syariah dan

berpengaruh pada perikatan yaitu dilakukannya hak dan kewajiban para pihak

yang melakukan perjanjian.

Perjanjian atau perikatan asuransi jiwa syariah atau selanjutnya disebut dengan

kontrak merupakan bagian paling penting, yang membedakan dengan perusahaan

asuransi konvensional. Pada pendahuluan, asuransi syariah membentengi dirinya

dari ketidakpastian (gharar sistem perjudian (maisir), baik dalam investasi ataupun

mengunakan sistem bunga (riba). Tetapi larangan gharar tidak berlaku pada

kontrak non komersil, seperti dalam kerjasama unilateral.



12

Disamping gharar, dalam islam juga diharamkan hal-hal berikut ini :

a. Riba (bunga uang/ mengambil atau membebankan bunga).

b. Membeli atau menjual harta benda atau hak yang tidak sah.

c. Investasi dalam portfolio yang tidak halal (kegiatan-kegiatan tidak halal seperti

minuman keras atau perjudian dsb).

d. Manipulasi dan praktek yang tidak adil.

Jika pada asuransi jiwa biasa atau konvensional konsep yang disebut sebagai

pengalihan resiko atas kejadian-kejadian yang tidak diinginkan (evenement),

maka tidak pada asuransi jiwa syariah karena didalam konsep asuransi syariah,

tidak ada perpindahan resiko antara peserta dengan operator. Resiko dibagi antara

para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator

syariah hanya sebagai wakell (agen) untuk membuat skema tersebut bekerja.

Operator asuransi syariah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan

orang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan

kompensasi yang layak.

3. lahirnya perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.

Ahli hukum islam Abdoerraoef mengemukakan terjadinya perikatan (al-aqdu)

melalaui tiga tahap, yaitu :

a. Al’Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan untuk melakukan sesuatu dan tidak

ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.

b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan

sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
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c. Apabila dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah  apa

yang dinamakan akdu oleh Al-Quran dalam QS al-maidah (5) : “Maka yang

mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi

perjanjian atau ahdu melainkan akhdu”.

Menurut pasal 1338 KUHPdt, perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa

persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut

Undang-undang. Dalam KUHD pada pasal 257 dan 258 dapat dilihat bahwa :

a. Persetujuan asuransi bersifat konsensual, yaitu setelah ada kata sepakat antara

kedua belah pihak mengenai objek asuransi, maka terbentuklah persetujuan

asuransi.

b. Polis merupakan alat bukti bagi tertanggung dan penanggung bahwa antara

mereka telah terjadi kesepakatandalam mengadakan asuransi syariah.

4. Bukti Terjadinya Perjanjian Asuransi Syariah

Bukti terjadinya perjanjian didalam asuransi disebut polis, sedangkan polis

memiliki arti suatu perjanjian yang memuat prjanjian asuransi jiwa syariah antara

pemegang polis dan suatu badan atau lembaga, dan badan yang dimaksud adalah

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, didalam pasal 255 KUHD bahwa

pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan sepucuk akta yaitu polis.

Didalam polis juga terdapat ketentuan seperti pasal 304 KUHD, bahwa polis

memuat hal-hal berikut :

a. Hari pengadaan pertanggungan

b. Nama tertanggung
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c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan

d. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir, dan

pertanggungannya

Sesuai fungsinya sebagai alat bukti, apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan

kerugian, maka  polis menjadi dasar bagi tertanggung  untuk mengajukan tuntutan

ganti rugi.

Dilain pihak, menolong sesama dalam setiap situasi termasuk didalam peristiwa

yang tidak menguntungkan sangat didukung dalam ajaran islam seperti yang

diwahyukan  Allah dalam Al-Quran,” saling tolong menolonglah dalam al-Birr

dan at-Taqwa (kebajikan, kebenaran, kesalehan), tetapi janganlah saling

menolong dalam dosa dan pelanggaran”…(al-Maidah: 2) karenanya asuransi

jiwa syariah tidak mengenal adanya perpindahan resiko melainkan asuransi

syariah atau berbagi resiko.

5. Sistem Ekonomi Syariah

Tantangan yang dihadapi Islam dalam dewasa ini memperlihatkan perlunya suatu

analisis yang dapat menunjukkan dimana Islam lebih unggul dari pada yang

lainnya dalam memenuhi tujuan tertentu. Karena keseluruhan analisis adalah

subyektif, janganlah heran bila tujuannya berbeda, atau memberikan bobot

berbeda pada tujuan yang sama menolak sudut pandang antara satu sama lain.
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Konsep Islam tentang masyarakat didasarkan atas lima prinsip yaitu :

a. Konsep Sejarah Qur’ani

Konsep agama Al-Quran didasarkan atas keesaan Tuhan, yang simbolik dan

penting dalam arti bahwa semua kehidupan adalah tunggal serta bermanfaat.

Dan agama Islam menyediakan seluruh kegiatan dalam segala bidang-sosial,

politik, ekonomi dan biologis dan menghasilkan keseimbangan dalam

masyarakat

b. Konsep Hak Milik Pribadi

Dalam Islam pemilik mutlak dari segala sesuatunya adalah Tuhan;

“………..Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada

dintara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikendaki-Nya. Dan Allah Maha

kuasa atas segala sesuatu”.

“……….dan kepada Allah-lah kembali segala sesuatu”.

Maka hak milik dari semua anugerah alam yang cuma-cuma itu tanah, laut,

danau, sungai dan isinya tidaklah pada seseorang. Umat manusia dititipi

amanat. Amanat ini adalah memanfatkan anugerah ini dengan merata dan

tidak mengecualikan siapa pun. Tidak mudah memperkaya diri, mengisap

orang, atau memperhamba orang orang lain. Demikianlah Islam

memperkenankan setiap orang untuk memiliki harta benda pribadi, tetapi

membatasinya sehingga si pemilik tidak menggunakan harta bendanya itu

kecuali untuk kebaikan bersama. Islam mendorong setiap orang untuk

memperoleh harta pribadi, tapi menghendaki agar hal ini membawa kebaikan

untuk masyarakat keseluruhan. Singkatnya, sekalipun Islam memperkenankan

orang untuk meningkatkan dirinya sendiri, tetapi ia didesak untuk melindungi
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dan meningkatkan kepentingan sesamanya. Perintah moral tentang hak milik

adalah untuk menimbulkan tanggung jawab dan kesadaran.

c. Konsep Persaudaraan

Islam bertujuan menggabungkan semua bagian masyarakat menjadi suatu

komunitas tunggal, sehingga semua orang dapat merasa dirinya sebagai

anggota keluarga yang sama.

Dalam bidang ekonomi, ciri khas konsep persaudaraan Islam terletak dalam

kenyataan bahwa Islam mengenyahkan semua kegiatan ekonomi anti sosial

yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama. Demikianlah semua

perusahaan monopoli dan spekulatif dilarang karena semua hal ini tidak

bermanfaat, dan ia mengambil keuntungan dari penderirtaan sesama manusia.

Yang penting ialah bahwa semua kegiatan ekonomi yang diperbolehkan Islam,

harus bebas dari pengisapan atau ketidakjujuran yang akhirnya dapat

merintangi persaudaraan manusia yang sesungguhnya. Islam mengakui bahwa

persamaan mutlak dalam hubungan ekonomi mungkin tetap merupakan suatu

tujuan yang tidak akan dapat tercapai seluruhnya.

d. Ko-Eksistensi

Prinsip pokok koeksistensi berasal dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Kitab

suci Al-Quran memerintahkan kaum muslimin agar bekerja sepenuhnya untuk

perdamaian (QS.Al-Baqarah, 2:29), Nabi sendiri memperlihatkan prinsip Al-

Quran melalui tindakan dan perbuatannya.
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e. Kekuasaan

Mengenai konsep kekuasaan, secara fundamental Islam berbeda dari semua

sistem lainnya. Dalam Islam semua kekuasaan ada pada Allah, tidak pada

siapapun juga. Kekuasaan bukanlah milik kerajaan, Negara, atau bahkan

rakyat. Rakyat adalah si penerima amanat kekuasaan itu, yaitu kekuasaan.

Disamping dalam pelaksanaan sistem ekonomi syariah tersebut harus juga

berlandaskan nilai-nilai sistem perekonomian Islam, yang antara lain

perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim akan tetapi

menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma

Islam.

6. Riba dan Bunga Dalam Pandangan Islam

Hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Quran, menyatakan bahwa perbuatan

memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, atau menerima keuntungan tanpa

memberikan nilai imbangan secara etika dilarang. Tidak bisa disangkal bahwa

semua bentuk riba dilarang mutlak oleh Al-Quran, yang merupakan sumber pokok

hukum Islam. Demikian pula dalam beberapa hadist, sebagai sumber paling

otoritatif berikutnya, Nabi Muhammad SAW mengutuk yang memungut riba,

orang yang membayarnya, orang yang menuliskan perjanjiannya dan orang yang

menyaksikan persetujuannya. Adapun peringatan-peringatan mengenai riba dalam

Al-Quran tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 257-280, Surah Al’Imran ayat

130, Surah An-Nisaa’ ayat 161, dan Surah Ar-Rum ayat 39.
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Riba adalah jual beli yang mengandung unsur ribawi dalam waktu dan / atau

jumlah yang tidak sama. Dalam kontrak pertukaran antara pihak  penanggung

dengan   pihak tertanggung mengandung unsur ribawi yaitu berupa ganti rugi

yang melibatkan jumlah dan skala waktu yang berbeda-beda.

Riba diharamkan dalam Islam adalah karena alasan berikut :

1. Mengambil bunga berarti mengambil untuk diri sendiri milik orang lain tanpa

memberikan sesuatu sebagai gantinya, seseorang menerima lebih dari yang

dipinjamkan tanpa perlu mengganti kelebihan tersebut dengan sesuatu.

2. Bergantung pada bunga mengurangi semangat orang untuk bekerja

mendapatkan  uang, karena orang tersebut dengan satu dolar dapat

menghasilkan lebih dari satu dolar dari bunga baik yang dibayar dimuka

maupun yang dibayar kemudian tanpa   bekerja untuk itu.

3. Mengizinkan membebankan bunga mengurangi semangat orang untuk berbuat

baik terhadap sesama, karena bila bunga uang diharamkan dalam suatu

kelompok masyarakat, orang akan memberi pinjaman bagi orang lain dengan

keinginan yang baik, tanpa mengharapkan lebih dari jumlah yang dipinjamkan.

4. Riba diharamkan dalam Islam juga karena cenderung menimbulkan perlakuan

tidak jujur atau tidak adil antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah

riba utang piutang dan  riba  jual  beli. Kelompok  pertama  terbagi  menjadi

riba Qardh dan riba jahilliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli,

terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah yaitu:

a) Riba Qardh : Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang

disyaratkan terhadap yang berutang.
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b) Riba Jahilliyah : Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam

tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c) Riba Fadhl: Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran

yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam

jenis barang ribawi.

d) Riba Nasi’ah : Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang

ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam

nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan

antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. (Yusuf

Qordhowi, 1991 :42).

Riba (bunga) sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah

pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari riba, dalam asuransi syariah,

kontribusi para pesertanya dikelola dalam skema pembagian resiko dan bukan

sebagai premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam ketentuan

asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan

kondisi atas kompensasi (tabarru). Dan sumber dana yang berasal dari kontribusi

atau donasi para peserta itu, harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan

ketentuan syariah.

B. Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi empat syarat yang menurut

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan .
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3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut diatas harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan

perjajian. Bilamana syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dalam hal ini

dibedakan :

1. Syarat subjektif, meliputi :

a. Persetujuan kehendak.

b. Kecakapan para pihak

2. Syarat obyektif, meliputi :

a. Prestasinya harus tertentu

b. Sebab yang diperkenankan.

Kembali pada syarat sahnya perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adanya suatu perjajian merupakan hal terpenting dan terpokok yang harus

berdasarkan kesepakatan kehehendak dari mereka yang membuat perjanjian

tersebut. Baik sepakat mengenai barang maupun harganya, hal ini merupakan asas

yang berlaku dalam hukum perdata yaitu konsep konsensualitas.

Asas konsensualitas adalah bahwa pada dasarnya suatu perjanjian itu lahir sejak

detik tercapainya kata sepakat. dengan kata lain perjanjian itu perjanjian itu sudah

sah bilatelah tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai mengenai hal-hal

pokok yang tidak diperlukan suatu formalitas lainnya. Kata sepakat ini disebut

juga perijinan ( Subekti, 1979: 17).
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Sepakat yang diberikan harus dinyatakan secara bebas yaitu secara kekhilafan,

paksaan, atau penipuan. Bila perjanjian tersebut dilakukan dengan tidak bebas,

maka menurut pasal 1321 KUHPdt, perjanjian tersebut tidak sah.

1. Hapusnya Perjanjian

Seperti diketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perutangan /

perikatan. Oleh sebab itu dengan hapusnya perutangan / perikatan akan

mengakibatkan juga hapusnya perjanjian.

Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada sepuluh cara

hapusnya perjanjian yaitu :

a. Karena pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara

sukarela. Pembayaran disini tidak hanya ditujukan pada pembayaran uang saja,

tetapi juga menyerahkan barang, bahkan pekerja yang melakukan pekerjaan untuk

majikannya  dikatakan juga dengan membayar. Artinya membayar meliputi segala

bentuk prestasi yang harus dilakukan oleh tertanggung (peserta) kepada

Penanggung (operator) atau sebaliknya.

dalam melakukan pembayaran hal-hal yang harus diperhatikan adalah :
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1) Siapa yang harus dan yang dapat melakukan pembayaran, sesuai dengan pasal

1382 KUHPdt yang melakukan pembayaran adalah orang  yang

berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti

tertanggung dan  Penanggung.

2) Kepada pembayaran itu harus dilakukan,  yang berhak memperoleh

pembayaran adalah :

a) Kreditur atau

b) Kuasa dari kreditur atau

c) Orang yang dikuasakan oleh undang–undang untuk menerima pembayaran

bagi kreditur. misal : seorang wali.

3) Apakah yang harus dibayar, objek pembayaran haruslah sesuai dengan apa

yang telah diperjanjikan yaitu menurut isi dan maksud perjanjian tersebut.

4) Tempat pembayaran yang harus dilaksanakan, sesuai pasal 1393 KUHPdt,

bahwa pembayaran harus dilakukan ditempat yang telah ditetapkan dalam

perjanjian, namun bila dalam perjanjian tidak ditentukan maka

pembayaran dapat dilakukan di tempat dimana si penanggung dan

tertanggung berada pada saat perjanjian dibuat.

5) Waktu diadakannya pembayaran, hal ini juga tergantung pada apa yang

diperjanjikan, bila perjanjian tidak mengaturnya maka pembayaran harus

dilakukan dalam waktu yang pantas menurut perjanjian, bila pembayaran

dilakukan dengan mencicil maka pembayaran harus dianggap lunas bila

seluruh prestasi telah dipenuhi.
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b. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan

Menurut pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

bila kreditur menolak pembayaranyang ditawarkan debitur kepadanya untuk

melunasi  hutang, maka debitur dapat minta kepada hakim supaya uang atau

barang tersebut disimpan oleh hakim di kantor pengadian. Inilah yang disebut

dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan  penitipan.

Akibat dari hal tersebut maka menurut pasal 1404 (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, akan membebaskan debitur dan perbuatan yang dilakukan  dan

perbuatan tersebut berlaku sebagai pembayaran. Asal pembayaran tersebut telah

dilakukan dengan cara menurut undang-undang, dengan demikian uang atau

barang yang dititipkan itu dapat diminta kembali oleh debitur.

c. Pembaharuan Hutang

Menurut pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembaharuan hutang

dapt terjadi dalam 3 (tiga) bentuk :

1) Perubahan isi perjanjian.

2) Perubahan mengenai diri kreditur.

3) Perubahan mengenai diri debitur.
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d. Perjumpaan Hutang

Menurut pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa

perjumpaan terjadi demi hukum. Kemudian menurut pasal 1427 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu :

1) Harus mengenai hutang yang timbal balik.

2) Kedua hutang dapat seketika diselesaikan dan ditagih.

3) Kedua objek perjanjian itu haruslah sama.

e. Percampuran Hutang

Menurut pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata percampuran hutang

terjadi bila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berhutang berkumpul

dalam satu orang. Dengan demikian terjadilah percampuran hutang dan berakibat

piutang menjadi hapus.

f. Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang merupakan cara hapusnya perikatan dimana kreditur

membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi perikatan. Pembebasan

dapat dipandang sebagai perbuatan sepihak, artinya pernyataan secara lisan atau

tertulis dari kreditur  yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk

membayar, tetapi perbuatan kreditur tersebut baru merupakan kesediaan. Sedang

pembebasan itu baru terjadi setelah diterima baik oleh debiturnya. Dengan

demikian pembebasan tersebut merupakan perbuatan dua pihak, yang memerlukan

perjanjian.
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g. Musnahnya  Barang Yang  Terutang

Menurut pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bila barang  yang

menjadi objek perjanjian musnah sehingga tidak dapat diketahui  apakah barang

itu masih ada atau tidak maka perikatan tersebut menjadi hapus, asalkan barang

tersebut musnah atau hilang diluar kesalahan debitur.

h. pembatalan

Pembatalan suatu perjanjian dapa mengenai dua  macam, yaitu :

1) Batal secara mutlak (absolut), terjadi apabila terdapat cacat mengenai

bentuknya perjanjian.

2) Batal secara relatif, terjadi apabila perjanjian tersebut tidak berlaku bagi orang

tertentu.

i. Berlakunya Suatu Perjanjian Batal

Menurut pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa

suatu syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan

perjanjiannya dan segala sesuatu akan kembali pada keadaan semula. Jadi seolah-

olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan demikian diwajibkan si berhutang

untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksud

terjadi.

j. Daluarsa

Daluarsa diatur pada pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa

daluarsa merupakan alat untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya

suatu waktu dan atas syarat-syarat yang ditentukan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan tersebut daluarsa dapat dibedakan :
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1) Acquisitieve verharing yaitu verjaring atau daluarsa untuk memperoleh hak

milik atas suatu benda.

2) extinctieve verharing yaitu verjaring atau daluarsa untuk dibebaskan dari suatu

perikatan.

C. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

1. Asuransi Jiwa Berakhir

Berakhirnya perjanjian, dapat juga disebut hapusnya persetujuan berarti,

menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam

persetujuan bersama antara Penanggung dan tertanggung asuransi jiwa syariah.

Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah terjadi disebabkan antara lain :

a. Karena Terjadi Evenemen

Dalam pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan

ataupun keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa,

berbeda dengan asuransi kerugian, pasal 256 ayat (1) KUHD mengenai isi polis

mengharuskan pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung,

hal ini dikarenakan dalam asuransi jiwa yang dimaksud adalah meninggalnya

seseorang yang jiwanya diasuransikan, meninggalnya seseorang itu merupakan

suatu hal yang pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian, akan

tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan, inilah yang

disebut peristiwa yang tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa.
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b. Karena asuransi gugur

Menurut ketentuan pasal 306 KUHD:

Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi

ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung

tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Kata-kata bagian akhir pasal ini ”kecuali diperjanjikan lain” memberi peluang

kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal

ini.

c. Karena asuransi dibatalkan

Asuransi jiwa dapat brakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu

berakhir, pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak

melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena

permohonan tertanggung sendiri.

D. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk artinya

wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur atau  pihak  yang

berhutang untuk menepati janjinya kepada pihak yang memiliki hak untuk

menerima janji  yaitu kreditur,  wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat

macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidah boleh melakukannya.
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Maka dari itu dibebankan bagi mereka yang melakukan wanprestasi untuk

memenuhi janjinya,  terhadap kelalaian atau kealpaan debitur sebagai pihak yang

wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman yaitu:

1. Membayar kerugian  yang diderita oleh kreditur atau dsebut juga dengan ganti

rugi

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.

3. Peralihan resiko

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Karena wanprestasi memiliki bagian-bagian yang penting , maka harus ditetapkan

lebih dulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu

disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

E. Pihak-Pihak dalam perjanjian asuransi jiwa syariah

Pihak-pihak yang dimaksud dalam perjanjian asuransi jiwa syariah adalah mereka

yang terlibat dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu

menetetapkan adanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak

dalam perjanjian, pihak-pihak tersebut adalah adalah peserta dan operator

perusahaan asuransi syariah itu sendiri, yang didalam perjanjian atau kontraknya

masing –masing pihak memiliki hak dan kewajiban agar dapat saling memenuhi

hak dan kewajiban masing-masing. Karenanya didalam suatu perjanjian asuransi

jiwa syariah akan menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih,

Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka peserta asuransi jiwa

syariah dapat mengklaim kerugian yang telah terjadi, peserta berhak memperoleh
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ganti kerugian atas evenemen tersebut, dan tak lepas dari itu peserta berkewajiban

untuk membayar premi asuransi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

1. Subjek Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

Subjek dalam Hukum perikatan islam adalah pribadi-pribadi sebagai pelaku dari

suatu tindakan hukum, yaitu tindakan hukum akad atau perikatan. Subjek hukum

sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali disebut sebagai pengemban hak dan

kewajiban. Pribadi tersebut dapat berupa Manusia (syaksiyah ta’biyah) adalah

pihak yang sudah dapat dapat dibebani hukum atau mukallaf, baik yang

berhubungan dengan tuhan dan maupun dalam kehidupan sosial. Dan badan

hukum (Syaksiyah I’tibariah hukmiyah), adalah badan atau lembaga yang dapat

bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban dan perhubungan

hukum terhadap orang lain atau badan lainnya.

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, manusia dapat dibedakan atas:

mukhalaf (manusia yang dapat melakukan tindakan hukum) dan safihun (manusia

yang tidak dapat melakukan tindakan hukum), mukhalaf adalah orang yang telah

memiliki kedudukan tertentu sehngga ia dibebankan kewajiban-kewajiban

tertentu, sedangkan safihun sebaliknya ukuran penentuan mukalaf ini dan safihun

adalah datangnya tanda-tanda kedewasaan (baligh), atau ditandai dengan tanda-

tanda menstruasi bagi wanita dan mimpi bagi pria.

Subjek hukum dalam asuransi jiwa syariah ini adalah pendukung hak dan

kewajiban dalam perjanjian asuransi jiwa syariah. Subjeknya adalah badan atau

lembaga hukum asuransi jiwa syariah yaitu operator sebagai penjamin mutual

dengan hubungannya pada peserta asuransi jiwa syariah. Dalam hal ini sebagai
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subjek hukumnya adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan peserta yang

memperoleh tangungan atas perjanjian yang  telah disepakati.

2. Objek Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

Berdasarkan pasal 1320 KUHPdt, syarat sahnya suatu perjanjian ada empat, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang  halal

Suatu hal tertentu yang merupakan salah satu dari sahnya syarat perjanjian dapat

berupa dari objek perjanjian tersebut, dalam perjanjian asuransi jiwa syariah objek

perjanjiannya adalah benda yang berlaku padanyaa hukum akad atau Mahalul

‘Aqdi, misalnya adalah benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (al buyu’)

atau utang yang dijamin seseorang dalam akad. Didalam asuransi syariah

perjanjian dapat sah secara hukum jika telah memenuhi syarat-syarat akad, syarat-

syarat akad tersebut hampir sama dengan syarat syahnya perjanjian dalam

KUHPdt. Adapun syarat-syarat tersebut adalah : Halal menurut syara, bermanfaat

artinya bukan merusak atau digunakan untuk merusa, .dimiliki sendiri atau kuasa

pemilik,dapat diserah terimakan artinya berada dalam kekuasaan, dengan harga

jelas.

F. Kerangka Fikir

Manfaat perjanjian asuransi jiwa syariah (takaful) bagi peserta asuransi. Yaitu

takaful keluarga dan takaful umum diadakan agar dapat melaksanakan perjanjian

antara peserta asurasi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa tersebut.
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Perjanjian asuransi harus diadakan secara tertulis dalam akta yang bernama polis.

Kemudian polis tersebut dijadikan alat bukti bagi peserta (tertanggung) dan

operator (penanggung) sebagai wakell (agen) yaitu pembuat skema pembagian

hasil atas kemalangan atau kerugian yang terjadi pada peserta. Dengan adanya

perjanjian asuransi jiwa syariah maka peserta dapat mengambil manfaat dari

kontrak yang telah disetujui oleh mereka. Perlindungan akan kemalangan atau

kerugian yang terjadi dijamin oleh perusahaan asuransi jiwa syariah jika terjadi

hal-hal yang tidak dinginkan (evenement). Sehingga bagi peserta dan operator

dapat terjalin hubungan mutualisme, saling  menguntungkan bagi  keduabelah

pihak yang mengikat perjanjian
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Asuransi Jiwa

Penanggung Perjanjian Asuransi Jiwa
Syariah

PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA
Cabang Bandar Lampung

Tertanggung Asuransi Jiwa
Syariah

Akad/ Perjanjian

Pembayaran Premi oleh
tertanggung kepada penanggung
PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA

Cabang Bandar Lampung

Pelaksanaan Perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung
Asuransi Jiwa Syariah PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA

Cabang Bandar Lampung

PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA Cabang Bandar Lampung

Terbit Polis  Asuransi Jiwa Syariah

Berakhirnya Asuransi Jiwa Syariah
PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA Cabang Bandar Lampung

Wafatnya Tertanggung Asuransi Jiwa Syariah PT. ALLIANZ LIFE
INDONESIA Cabang Bandar Lampung

Klaim Pemberian pertanggungan oleh penanggung
kepada tertanggung (pihak ke 3)

PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA Cabang
Bandar Lampung


