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BAB II 

ASURANSI PADA UMUMNYA 

 

A. Pengertian Asuransi 

 Asuransi dalam bahasa Belanda di sebut verzekering yang berarti pertanggungan 

atau asuransi dan dalam bahasa Inggris disebut Insurance16 . Ada 2 (dua) pihak yang 

terlibat dalam Asuransi , yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup 

menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian 

kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa 

yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang 

mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak 

penanggung. 17 

Subekti, dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi yaitu, Asuransi atau 

pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian 

untung-untungan (kansovereenkomst). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu 

perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu 

terjadi, kejadian mana akan menentukan untung- ruginya salah satu pihak.18 

 Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 Kitab Undang- Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

pada Pasal 1774 di jelaskan bahwa, Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu 

                                                             
16 J.C.T.Simorangkir,Rudy Erwin,J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 

hal. 182. 
17 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal, 217-218 
18Ibid. 
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perbuataan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak 

maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.yaitu 

persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.  

 Sedangkan Abbas Salim, dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut, 

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) 

yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) kerugian-kerugian besar yang belum 

pasti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang 

sedikit untuk masa sekarang, agar biasa menghadapi kerugian- kerugian besar yang 

mungkin terjadi pada waktu mendatang.19 

 Di dalam Kitab Undang-Undang tentang Perasuransian  Bab Kesatu Pasal 1 Ayat 

1 dijelaskan tentang pengertian Asuransi yaitu: 

1. “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

pasti; atau 

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung 

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 

                                                             
19 Abbas Salim, Asuransi dan Manejemen Resiko, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 

hal.:1 
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yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan 

dana 

Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang tentang 

Perasuransian tersebut dapat di simpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam 

Asuransi, yaitu:20 

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut verzekerde mengikatkan 

kepada pihak penanggung atau dalam bahasa Belanda disebut verzekeraar. 

2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada 

pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan. 

3. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi. 

Ada 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam perjanjian asuransi, yaitu:21 

1. Penanggung atau verzekeraar, asuradur, penjamin; ialah mereka yang 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. Jadi penanggung 

adalah sebagai subjek yang berhadapan dengan (lawan dari); tertanggung. Dan 

yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang 

memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya. 

2. Tertanggung atau terjamin,verzekerde, insured, adalah manusia dan badan 

hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjiaan asuransi, 

                                                             
20 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
21Mashudi, Moch.Chaidir Ali, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 8 
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dengan membayar premi.Tertanggung ini dapat dirinya sendiri, seorang ketiga, 

dan dengan perantaraan seorang makelar. 

 Untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan, 

yang mungkin akan diderita oleh orang yang di tanggung itu sebagai akibat suatu 

kejadian yang tidak tentu. Oleh W.v.K.(Wet Boek van Koophandel) atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan berbagai macam asuransi, di antaranya 

asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi pengangkutan dan asuransi laut, akan 

tetapi di dalam praktek telah timbul berbagai macam asuransi lainnya, karena 

memang pada asasnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat dinilai 

dengan uang dapat di asuransikan, asal saja pihak yang ditanggung bersedia 

membayar premi yang di minta oleh maskapai asuransi atau penanggung, premi mana 

besarnya tentu saja digantungkan pada risiko yang dipikul oleh maskapai tersebut. 

 Asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun 

dalam bentuknya yang terlihat sekarang, berasal dari Hukum Barat. Adalah 

pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (Undang-

Undang) di Indonesia dengan cara mengundangkan Burgerwlijk Wetboek dan 

Wettboek van Koophandel, dengan satu pengumuman (publicatie) pada 30 April 

1847, dan termuat dalam staatblad 1847 Nomor 23. Kedua Kitab Undang- Undang 

tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian.22 

 Selain dari pengertian-pengertian Asuransi yang diuraikan di atas, dapat juga di 

lihat rumusan asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

                                                             
22 Junaedy Ganie, Op.Cit, hal. 38 
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Perasuransian yang memberikan gambaran secara lengkap tentang pengertian dari 

Asuransi. 

 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang berbunyi: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih , 

dengan mana pihak 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 memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. 

 Pertanggungan adalah suatu perjanjian, harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.23 

 Pertanggungan adalah suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat untuk sahnya 

suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungan, karena pertanggungan adalah 

perjanjian khusus, maka disamping syarat-syarat umum dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, masih diberlakukan bagi syarat-syarat khusus yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Tentang Perasuransian: 

1. Kesepakatan para pihak 

2. Kewenangan berbuat 

3. Ada benda yang di pertanggungkan 

4. Ada kausa yang halal 
                                                             

23Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 1 
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5. Pembayaran premi (Pasal 28 Undang-Undang tentang Perasuransian) 

6. Kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 KUHD)24 

 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber 

perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan 

hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi 

dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.25 

 Suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu undang-

undang dan perjanjian. Di dalam perikatan yang muncul karena undang- undang, 

lahirnya perikatan tersebut tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam 

perikatan yang bersangkutan, namun kehendak itu berasal dari si pembuat undang-

undang, sedangkan perikatan yang muncul akibat perjanjian lahirnya perikatan 

tersebut karena para pihak menghendakinya dan kehendak para pihak tertuju kepada 

akibat hukum tertentu (yang mereka kehendaki), dengan kata lain munculnya 

perikatan yang bersumber dari perjanjian sebagai akibat hukum dari perjanjian yang 

mereka tutup.26 

 Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara 

tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, 

bahkan sebelum polis ditandatangani. Perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam 

dokumen yang lazim di dalam bidang pembuktian disebut dengan polis, berdasarkan 

Pasal 255 KUHD asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut 

                                                             
24 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 49 
25 Suharnoko, Op.Cit.,hal. 116 
26 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,      

hal. 75 
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polis yang merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa 

asuransi telah terjadi.27 

 Di dalam polis tertuang perjanjian serta persyaratan asuransi antara penanggung 

dan tertanggung, meskipun pada hakikatnya persyaratan ini ditentukan secara sepihak 

oleh penanggung saja, namun tertanggung setelah memberikan persetujuan tentang 

ditutupnya perjanjian asuransi tersebut dianggap menyetujui segala persyaratan yang 

diajukan dalam polis tersebut. Oleh karena itu, biasanya polis hanya ditandatangani 

oleh pihak penanggung saja.28 

 Apabila dilihat dari uraian-uraian dari pengertian asuransi diatas, maka dari sudut 

pandang hukum dapat disimpulkan bahwa Asuransi merupakan suatu kontrak 

(perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan  penanggung, dimana 

penanggung berjanji untuk membayar kerugian yang disebabkan risiko yang 

dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar secara 

periodik kepada penanggung untuk mendapatkan pembayaran kerugian. 

 Adapun hal-hal khusus yang harus dimuat dalam polis adalah mengenai hal-hal 

yang mutlak harus dimuat dalam polis, jika tidak maka persetujuan pertanggungan 

menajdi batal. Hal-hal tersebut adalah : 

a. Pasal 271 Kitab Undang-Undang  Hukum Dagang (KUHD) Pihak Penjamin 

dapat menyuruh barang yang ia jamin supaya dijamin lagi oleh penjamin lain 

(reasuransi), sedangkan menurut Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang (KUHD), dimana dalam hal pertanggungan tertanggung dapat 

                                                             
27 Khotibul Umam, Op.Cit., hal.25 
28Ibid.,hal. 26 
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membebaskan penanggung dari segala kewajibannya untuk waktu yang lama 

datang . tetapi dalam polis yang baru harus disebutkan adanya asuransi yang 

lama, jika tidak ada ataupun lalai. Menurut Pasal 272 ayat 2 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi baru itu batal. 

b. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD), mengenai suatu benda yang 

telah dipertanggungkan oleh tertanggung, kemudian benda tersebut 

dipertanggungkan lagi olehnya. Dalam asuransi yang baru ini tanggungan hanya 

mendapat ganti kerugian jika kerugiannya belum diganti sepenuhnya pada 

asuransi yang lama. Dalam polis asuransi baru harus memuat janji yang ada 

dalam polis asuransi yang lama, jika tidak ataupun lalai maka asuransi yang baru 

tersebut batal. 

c. Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), dikatakan bahwa 

pertanggungan atas kapal-kapal dan barang-barang yang sudah berangkat dari 

tempat, darimana bahaya seharusnya mulai berjalan. Polis harus memuat kabar 

terakhir yang diterima oleh siterjamin dari kapal tersebut, jika tidak maka 

persetujuan asuransi batal (Pasal 603 ayat 2). 

d. Pasal 606 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai pertanggungan 

terhadap kapal yang belum sampai pada tempat, darimana bahaya seharusnya 

mulai berjalan. Jika tidak disebutkan dalam polis maka asuransi menjadi batal. 

e. Pasal 615 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenai suatu 

keuntungan yang diharapkan dalam asuransi, dalam hal ini harus disebutkan 

barang-barang yang diasuransikan didalam polis. Jika tidak maka polis akan 

gagal. 
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B. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi 

 Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat- syarat 

sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga 

terhadap perjanjian asuransi. Karena perjanjian merupakan perjanjian khusus, maka 

disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat- syarat 

khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang tentang Perasuransian. Syarat- 

syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang  Hukum 

Perdata. Ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, 

kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Sedangkan syarat khusus 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah pembayaran premi 

dan kewajiban pemberitahuan hal-hal yang di ketahui oleh si tertanggung yang diatur 

dalam Pasal 246 dan Pasal 251 KUHD.29 

1. Kesepakatan (Consensus) 

 Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya 

tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah 

pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus 

didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi 

                                                             
29 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.,hal. 49 
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Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat 

secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.30 

 Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. 

(konsensuil), kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:31 

a. Benda yang menjadi objek asuransi 

b. Pengalihan resiko dan pembanyaran premi 

c. Evenement dan ganti kerugian secara seimbang (indemnity) 

d. Syarat-syarat khusus perjanjian asuransi; 

e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis (255 KUHD) 

 Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara 

langsung atau secara tidak langsung.Dilakukan secara langsung artinya kedua belah 

pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. 

 Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak melakukan perjanjian 

asuransi melalui jasa perantara. 

2. Kewenangan (Authority) 

 Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum 

yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat 

subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah 

pewalian (trusteeship), atau pemegang kuasa yang sah. Kedua belah pihak harus 

cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, 

beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk 

                                                             
30Ibid., hal.50 
31 Khotibul Umam, Op.Cit., .hal, 18-19 
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melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah 

umur, orang dibawah pengawasan (curatele) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 

1130 B.W)32. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang 

sah dengan benda objek asuransi karena benda-benda tersebut adalah kekayaannya 

sendiri. Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam 

rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal di 

lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga 

bagi tertanggung. Dalam hubungan dengan perkara asuransi dimuka pengadilan, 

pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili 

kepentingan Perusahaan Asuransi. 

3. Objek Tertentu (Fixed Object) 

 Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat 

berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat 

pula berupa raga atau jiwa manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan 

kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi 

Kerugian. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia 

harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. 

Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta 

kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Menurut ketentuan Pasal 599 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dianggap tidak mempunyai kepentingan 

adalah orang yang mengasuransikan benda oleh undang-undang dilarang 

                                                             
32 Periksa kembali Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila 

diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.33 

4. Kausa yang Halal (Legal Cause) 

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-

undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan 

kesusilaan.Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh 

tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang 

diimbangi dengan pembanyaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, 

tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek 

asuransi.Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak 

beralih. 

5. Pemberitahuan (Notification) 

Kewajiban pemberitahuan ini diatur di dalam Pasal 251 Kitab Undang- Undang 

Hukum Dagang yang menyatakan bahwa: “ Setiap keterangan yang keliru atau tidak 

benar, ataupun setiap tidak 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 pertanggungan”. 

 Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan 

objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila 

tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 
                                                             

33 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit ., hal: 52 
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251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua pemberitahuan yang salah, atau 

tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang 

objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu 

berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek 

asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila 

tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya 

asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. 

Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula 

“sudah diketahui”.34 

C. Jenis-jenis Asuransi 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 

(lima) macam asuransi, yaitu: 

1. Asuransi terhadap kebakaran 

2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian 

3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa) 

4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan 

5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai. 

 Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang jenis asuransi 

yang poin 1, poin 2 dan poin 3 di atas, sedangkan jenis asuransi yang poin 4 dan 5 

diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari jenis-jenis 

                                                             
34 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.,hal. 50-54 
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asuransi yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat 

dilakukan penggolongan besar sebagai berikut:35 

1) Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan 

asuransi pertanian 

2) Asuransi jiwa 

3) Asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai. 

 Analisis tentang pengaturan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang menunjukkan bahwa lingkup pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang menitik beratkan pada asuransi kebakaran saja sementara telah terdapat 

berbagai jenis asuransi lainnya yang memerlukan pengaturan. Terlepas dari 

keterbatasan dalam penggolongan tersebut diatas, Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang memungkinkan jenis penutupan asuransi secara luas, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi: 

“ Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan 

dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh 

undang-undang.” 

 Namun, definisi tersebut tidak lagi mencukupi karena kepentingan yang 

diasuransikan tidak lagi terbatas pada kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang 

sebagaimana halnya dengan jiwa seseorang. Kebutuhan masyarakat telah jauh 

melampaui kebutuhan terhadap asuransi kebakaran semata untuk 

mempertanggungkan kepentingan mereka mengingat risiko-risiko yang timbul 

kemudian melahirkan kebutuhan terhadap jenis-jenis asuransi baru. Batasan atas 
                                                             

35 Junaedy Ganie, Op.Cit., hal.86 
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objek asuransi dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang meliputi 

objek asuransi atas kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam 

oleh suatu bahaya yang tidak dikecualikan oleh undang-undang sudah tidak sesuai 

praktik industri sudah sejak lama. 

 Dari ketentuan Pasal 247 dan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

dapat diartikan bahwa walaupun terdapat banyak keterbatasan dalam ketentuan- 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan-ketentuan tersebut tidak 

menutup munculnya jenis-jenis asuransi yang baru sepanjang ketiga ceriteria tersebut 

di atas dapat dipenuhi semua dalam kesepakatan di antara para pihak yang akan 

mengikatkan diri.36 

 Pada saat ini telah banyak berkembang jenis-jenis asaransi yang ada di 

masyarakat, berdasarkan ilmu pengetahuan asuransi dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

kelompok, yaitu, pertama yaitu hukum asuransi yang mengatur semua jenis 

pertanggungan kerugian dan kedua, hukum asuransi untuk mengatur semua jenis 

pertanggungan sejumlah uang. 

Molengraaff membedakan 2 (dua) bentuk utama asuransi, yaitu: 

a. Asuransi Kerugian (schade verzekering) 

Merupakan pertanggungan hak-hak kekayaan, bagian-bagian dari kekayaan. 

1) Ini adalah asuransi untuk mendapatkan ganti rugi jika kekayaan mengalami 

kekurangan. Demikian ini disebut juga asuransi kekayaan. 

                                                             
36 Junaedy Ganie, Op.Cit., hal, 86-87 
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2) Kerugian yang diderita akan diganti, sebab itu untuk asuransi ini disyaratkan 

adanya kemungkinan kerugian yang dapat dinilai dengan uang.(kehilangan atau 

untung yang seharusnya diterima). 

b. Asuransi sejumlah uang (sommen verzekering) 

Merupakan pertanggungan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, terlepas dari 

kerugian yang diderita, terhadap suatu kejadian (biasanya mengenai diri tertanggung 

atau orang lain) yang belum tentu kapan akan terjadi. Ini juga dinamakan asuransi 

orang (jiwa, sakit, cacat, dan lain-lain) 

1) sejumlah uang akan dibayar; 

2) kemungkinan kerugian yang didapat dinilai dengan uang (biarpun hanya 

kerugian ekonomis) tidak di syaratkan.37 

Jadi, jika dilihat dari jenis asuransi yang di kemukakan oleh Molengraaf tersebut, 

maka Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat digolongkan ke dalam jenis 

asuransi sejumlah uang (sommen verzekering), yaitu dimana asuransi ini merupakan 

pertanggungan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, yang belum tentu kapan 

terjadi diderita yang mana juga di namakan asuransi orang yang meliputi jiwa, sakit, 

cacat dan lain-lain, di mana dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan meliputi 

pertanggungan asuransi meninggal dunia, luka-luka, dan cacat tetap akibat adanya 

peristiwa kecelakaan yang belum pasti terjadi. 

 Bentuk-bentuk asuransi yang dikenal dalam tata hukum Indonesia, yakni 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, dapat dijabarkan sebagai berikut:38 
                                                             

37 Mashudi, Moch. Chidir Ali, Op.Cit, hal. 22 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



35 
 

1. Asuransi Jiwa 

 Asuransi jiwa dapat didefenisikan dari dua perspektif, yaitu lingkungan 

masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang lingkungan masyarakat, asuransi 

jiwa dapat didefenisikan sebagai perangkat sosial pengalihan risiko keuangan 

perorangan akibat kematian ke kelompok orang, dan melibatkan suatu proses 

akumulasi dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangan yang tidak pasti 

akibat kematian. 

 Dari sudut pandang perorangan, asuransi jiwa dapat didefenisikan sebagai suatu 

perjanjian (polis asuransi) yang mana satu pihak (pemilik polis) membayar suatu 

perangsang kepada pihak lain (penanggung) sebagai imbalan persetujuan penanggung 

untuk membayar jumlah tertentu jika orang yang ditanggung meninggal.  Dimana 

kegunaan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan ekonomis terhadap 

kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu kemungkinan kejadian, seperti kematian, 

sakit, atau kecelakaan. 

2. Asuransi Kerugian 

Asuransi kerugian dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yakni: 

a. Asuransi Wajib (Compulsory Insurance) 

Adalah asuransi wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang berkepentingan 

sehubungan dengan adanya undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai hal 

tersebut. 

b. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance) 

                                                                                                                                                                              
38 Khotibul Umam, Op.Cit.,hal. 31-48 
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Karena sifatnya sukarela maka setiap orang tidak terikat untuk masuk pada jenis 

asuransi ini, yaitu: 

1) Asuransi Jiwa (Life Insurance) 

2) Asuransi Kerugian (Non Life Insurance) atau General Insurance, adapun beberapa 

jenis dari asuransi kerugian, meliputi sebagai berikut : 

a. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) 

Asuransi kebakaran adalah jenis pertanggungan yang memberikan ganti rugi 

atas risiko-risiko yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta 

benda yang telah diasuransikan. Barang yang bisa diasuransikan dalam 

asuransi kebakaran ini meliputi rumah tinggal, hotel, gedung, pabrik, 

perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya. Dalam polis tersebut 

memuat risiko-risiko yang termasuk dalam pertanggungan kerugian akibat 

kerusakan harta benda yang diasuransikan atau dipertanggungkan. Risiko 

yang termasuk dalam pertanggungan asuransi kebakaran meliputi risiko 

kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat peristiwa kebakaran, petir, 

ledakan atau kejatuhan pesawat terbang. 

b. Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance) 

       Asuransi pengangkutan barang ini yaitu jenis pertanggungan yang 

menjamin risiko kerugian yang dialami atas kehilangan atau kerusakan barang 

pada saat pengangkutan barang melalui jalur laut. Pertanggungan ini berlaku 

untuk kedua belah pihak yang terlibat yaitu pihak pemilik angkutan barang 

atau kapal, maupun pihak pemilik barang yang diangkut, tergantung dari 

kondisi atau peristiwa kerugian yang terjadi.  
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       Di perjalanan laut mengalami kecelakaan atau menabrak kapal lain yang 

mengakibatkan terjadi kerusakan pada kapal pengangkut, barang yang 

diangkut, juga pada kapal yang ditabrak, karena kapal maupun barang-barang 

tersebut sudah diasuransikan, maka perusahaan asuransi harus memberi ganti 

rugi atas kerusakan yang terjadi baik kepada pemilik kapal maupun pemilik 

barang-barang yang diangkut.  

c. Asuransi Aneka (Miscellaneous Insurance) 

Asuransi aneka merupakan jenis asuransi kerugian selain dari 2 jenis 

asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan barang di atas. Asuransi aneka 

ini meliputi jenis-jenis asuransi yang beraneka macam, seperti : 

- Asuransi Pencurian (Burgary Insurance) yaitu asuransi yang memberi 

ganti rugi karena risiko pencurian atas harta benda yang diasuransikan. 

- Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) yaitu asuransi 

yang memberi ganti rugi atas diri yang diasuransikan karena risiko 

kecelakaan diri. 

- Asuransi Perjalanan (Travel Insurance) yaitu asuransi yang memberi ganti 

rugi karena risiko saat melakukan perjalanan. 

- Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) yaitu asuransi 

yang memberi gantu rugi karena risiko atas kendaraan bermotor. 

- Asuransi Property All Risks (Industrial All Risks) yaitu jenis asuransi 

yang memberi ganti rugi atas risiko kerusakan yang berhubungan dengan 

gedung industri atau pabrik. 
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- Asuransi Gempa Bumi (Earthquake Insurance) yaitu jenis asuransi yang 

memberi ganti rugi pada harta benda akibat peristiwa gempa bumi. 

- Asuransi Mesin dan Peralatan (Engineering Insurance). 

- Asuransi Tanggung Gugat, 39 

Seiring berkembangnya jaman, kehidupan manusia dan kehidupan ekonomi maupun 

usaha, berbagai jenis asuransi semakin beragam dan berkaitan dengan asuransi 

kerugian ini, selama risiko kerusakan tidak dikaitkan dengan jiwa manusia seperti 

kesehatan atau kematian, maka asuransi apa pun bisa tergolong sebagai asuransi 

kerugian. 

 

D. Prinsip-prinsip Asuransi 

 Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu 

menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman kareteristik prinsip-

prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan 

memahami kontrak asuransi serta mendalami konsepsi hokum yang melatar belakangi 

kontrak asuransi pada umumnya. 

Prinsip-prinsip perjanjian asuransi yang menjadi dasar asuransi, yaitu :40 

1. Kepentingan untuk Diasuransikan (Insurable Interest) 

       Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan 

sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan . 

Dan agar kepentingan itu dapat diasuransikan , maka kepentingan itu harus dapat 

                                                             
39 http://www.askrida.com/3-jenis-asuransi-kerugian.html 
40 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni 

Bandung, Bandung, 1997, hal: 42-45 
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dinilai dengan uang. Umumnya pihak yang ditunjuk akan merasa rugi jika 

peristiwa yang dipertanggungkan terjadi. Contoh Anda mengasuransikan jiwa 

dengan pihak yang ditunjuknya adalah pasangan. Jika sampai terjadi suatu hal, 

pasangan Anda akan mengalami kerugian. 

 

2. Iktikad Baik (Utmost Good Faith) 

 Didalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan 

segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang 

dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang 

tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat 

mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi .Prinsip ini diatur dalam Pasal 251. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian apapun harusnya dilandasi 

dengan iktikad baik diantara kedua belah pihak, termasuk dalam perjanjian 

asuransi. Perusahaan asuransi akan menerima transfer risiko dengan prinsip 

iktikad baik, misal kita memberikan data-data yang benar dan jujur, tidak 

menutupi fakta-fakta kesehatan dan lainnya. Beberapa kasus perusahaan asuransi 

membatalkan perjanjian, karena menemukan fakta-fakta kesehatan yang tidak 

sesuai dengan pernyataan kliennya. Iktikad tidak baik memungkinkan juga 

perusahaan asuransi tidak membayar uang pertanggungan. Perusahaan asuransi 

pada umumnya menulisan iktikad baik pada polis dan dijelaskan secara lisan oleh 

agen penjual asuransi. 
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3. Hukum Bilangan Besar (Law of Large Number) 

 Hukum bilangan besar (law of large number) adalah prinsip statistik dan 

teori probabilitas yang menyatakan semakin banyak jumlah sampel yang 

digunakan dari suatu kejadian, maka hasil pantauan mungkin akan semakin 

mendekati rata-rata populasi. Sederhananya dalam dunia asuransi adalah: semakin 

banyak orang yang bergabung dengan asuransi, maka kemungkinan besarnya 

kerugian akan mendekati kerugian yang diperkirakan. 

Berdasarkan teori hukum bilangan besar (law or large number) tersebut, maka 

perusahaan-perusahaan asuransi membentuk dua tingkatan: 

• Tingkat Mortalitas yaitu frekuensi atau jumlah angka kematian. 

• Tingkat Morbiditas yaitu frekuensi atau jumlah tingkat sakit, cidera, 

terjadinya cacat dan kejadian-kejadian lain yang diasuransikan. 

Tingkat mortalitas dan morbidita menjadi salah satu dasar untuk menentukan 

premi asuransi. 

   

4. Prinsip Ganti Rugi (Idemnity) 

       Perjanjian asuransi ini bertujuan memberikan ganti terhadap kerugian yang 

diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan 

dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian 

yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih kecuali ditentukan lain di dalam 

undang-undang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh 

dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi. Misal 

perusahaan asuransi akan membayarkan biaya rumah sakit sesuai dengan tagihan 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



41 
 

rumah sakit. Prinsip ini pada dasarnya berfungsi untuk menghindari peserta yang 

memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan dari terjadinya suatu kerugian. 

  

5. Prinsip Pengalihan Hak (Subrogation) 

       Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, 

yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian 

yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata 

mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak 

menerimanya, dan hak itu beralih kepada penaggung. Prinsip ini diatur secara 

tegas dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi : 

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang 

dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak 

diperolehnyaterhadap orang-orang ketiga, berhubung dengan penerbitan kerugian 

tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan 

yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. 

Perusahaan asuransi akan mengalihkan hak kepada pihak yang telah ditunjuk 

oleh kliennya apabila terjadi suatu kerugian. Perusahaan asuransi akan 

mengalihkan hak kepada pihak ketiga yang dirugikan. Prinsip pengalihan hak 

(subrogation) umumnya diaplikasikan pada perusahaan asuransi kerugian. 
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E. Tujuan dan Manfaat Asuransi 

1. Tujuan Asuransi 

 Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada 

tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita 

kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi itu setiap waktu 

selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud 

menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati 

asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung 

harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan 

dirinya itu tidak menimpanya.41 

Secara umum asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut: 

 

a. Pengalihan Risiko 

 Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung menyadari 

bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. 

Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaannya atau jiwanya, dia akan menderita 

kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau 

korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli 

warisnya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut pihak 

tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil 

alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang 

disebut premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko 
                                                             

41 Djoko Prakoso, Op.Cit., hal.9 
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yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membanyar sejumlah premi 

kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada 

penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi 

peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi 

yang telah diterimanya dari tertanggung.42 

2)  Pembayaran Ganti Kerugian 

 Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan 

kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang 

bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. 

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak 

semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan  demikian, tertanggung 

mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang 

sungguh-sungguh dideritanya. Jika dibandingkan dengan jumlah premi 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 disamping factor 

tingginya pendapatan perkapita warga Negara (warga masyarakat).43 

 Djoko Prakoso, dalam bukunya menyebutkan, perjanjian asuransi itu mempunyai 

tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat 

                                                             
42 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit ., hal. 12-13 
43Ibid., hal. 13-14 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



44 
 

menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Di 

dalam asuransi itu setiap waktu selalu di jaga supaya jangan sampai seorang 

tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan 

mngharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi,  

yang penting ialah bahwa tertanggung harus me 

mpunyai kepentingan bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa 

kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya, 

ajaran “kepentingan” ini sangat penting di dalam seluruh Hukum Asuransi.44 

 

2.  Manfaat Asuransi 

 Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan cukup besar 

sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut 

berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :45 

a) Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan 

usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa 

kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa 

kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi. 

b) Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan 

memperalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan 

itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya. 

                                                             
44 Djoko Prakoso, Op.Cit.,hal. 9 
45 Man Suparman, dkk, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi  Deposito, 

Usaha Perasuransian), Alumni, Bandung, 1997,hal.70 
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c) Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaiaan biaya yang layak. Dengan 

adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya 

maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di 

dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

d) Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila 

seseorang meminjam kredit bank, maka ban biasanya meminta kepada debitur 

untuk menutup asuransi benda jaminan. 

e) Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya 

perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup 

oleh perusahaan asuransi  

 Herman Darmawi, dalam bukunya menyebutkan salah satu manfaat asuransi 

yaitu asuransi dapat mengurangi kekhawatiran, fungsi primer dari asuransi adalah 

mengurangi kekhawatiran akibat ketidak pastian. Bila seseorang telah membayar 

premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian  besar dengan memikul 

suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi yang  telah di bayar). Kerugian kecil 

itu sesunggungnya merupakan bagian yang di pikulnya untuk kerugian kelompok itu. 

Dengan membayar premi, ia memperoleh kepastian biaya kemungkinan kerugian, 

jika tidak ada asuransi maka mereka yang menghadapi risiko tidak akan dapat 

meramalkan apakah mereka akan tertimpa kerugian besar, kerugian kecil atau tidak.46 

 

 

                                                             
46 Herman Darmawi, Manejemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 7 
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