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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kehidupan manusia penuh ketidakpastian yang memiliki hubungan 

dengan takdir dan nasib manusia yang ditentukan oleh Tuhan, dimana potensi 

risiko tersebut akan mempengaruhi kehidupan keluarga baik suami/isteri maupun 

anak- anak yang masih memiliki masa depan panjang, sehingga akan menjadi 

risiko apabila tidak dipersiapkan akan mempengaruhi kehidupannya kelak. 

Musibah atau bencana yang merupakan  takdir tidak dapat dihindari, namun 

manusia wajib mengelola risiko yang timbul dan tidak hanya pasrah menerima 

keadaan. 

Kesadaran masyarakat terhadap berbagai risiko yang bisa terjadi dan 

menimpa dirinya harus dihadapi dalam siklus kehidupan adalah menjadi salah 

satu penyebab tingginya jumlah kebutuhan terhadap pelayanan pengguna asuransi 

dan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko terhadap asset, 

harta benda dan jiwa termasuk kesehatan disadari akan mempengaruhi kekayaan 

seseorang. Keadaan tersebut tentu saja memicu perkembangan industri asuransi di 

negara ini, dimana proteksi terhadap risiko telah menjadi kebutuhan, dan disaat 

yang sama masyarakat harus dapat mengunduh manfaat maksimal dari asuransi.  

Asuransi dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. 

Asuransi Jiwa berkaitan dengan risiko terhadap diri sendiri seperti kematian, 
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kesehatan serta kecelakaan, sedangkan asuransi umum berhubungan dengan risiko 

kehilangan asset, seperti rumah, kendaraan atau harta lain lain.
1
 

Dalam hal ini penulis akan melakukan pemaparan terkait dengan produk 

asuransi yang berkaitan dengan jiwa,  dimana polis asuransi yang merupakan 

perjanjian pertanggungan atas jiwa yang melindungi kebutuhan asuransi yang 

diperlukan dengan melihat ketergantungan orang lain terhadap jiwa seseorang 

yang memiliki tanggungan keluarga, orang tua atau siapapun  yang membutuhkan 

perlindungan finansial dikemudian hari apabila terjadi risiko kematian adalah 

dasar dari perikatan antara perusahaan asuransi dengan pihak yang mengajukan 

permohonan asuransi atau untuk selanjutnya disebut dengan pemegang polis 

asuransi. 

Tujuan asuransi adalah memberikan jaminan perlindungan dari risiko 

kerugian yang diderita suatu pihak, dengan kata lain, unsur esensial dari 

perjanjian asuransi adalah memberikan perlindungan finansial kepada penerima 

manfaat asuransi yang ditunjuk oleh Pemegang Polis. 

Pada perjanjian asuransi terdapat beberapa istilah yang dipergunakan 

untuk membatasi definisi dengan makna yang dapat ditafsirkan secara umum dari 

sisi gramatikal, salah satunya adalah penggunaan terminologi ahli waris pada 

Polis Asuransi. Penggunaan istilah tersebut sama artinya dengan penerima 

manfaat asuransi, dimana penggunaan istilah ini akan menjadi celah terjadinya 

permasalahan hukum pada saat ahli waris yang sah berdasarkan Undang-undang 

memiliki kepentingan terhadap nilai uang pertanggungan yang dibayarkan 

perusahaan asuransi kepada ahli waris yang dituliskan pemegang polis pada saat 
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 Budi Untung, Buku Cerdas Asuransi Cermat Berinvestasi Proteksi Agar Tak Sesal Kemudian, 

(Yogyakarta: Andi, 2015) hal. 2. 
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awal polis asuransi ditutup oleh Pemegang Polis. Sedangkan perjanjian asuransi 

merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dengan Perusahaan Asuransi, 

terdapat pengaturan mengenai penunjukkan ahli waris sebagai penerima manfaat 

asuransi. 

Atas dasar tersebut, muncul pertanyaan mengenai hak mutlak yang diatur 

pada KUHPerdata dalam hubungannya dengan ahli waris yang ditunjuk oleh 

Pemegang Polis yang menjadi dasar dari penerbitan Perjanjian Asuransi,  

Pelaksanaan perjanjian asuransi yang berpedoman pada ketentuan 

KUHPerdata dapat menimbulkan potensi permasalahan dikemudian hari, yaitu 

pada bagian yang mengatur bahwa hak mutlak tidak dapat disimpangi, dimana 

ketentuan tersebut diatur pada KUHPerdata Pasal 913, yang berbunyi: 

“Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari 

harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis 

lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal 

tak boleh menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih 

hidup, maupun sebagai wasiat.” 

 

Pada intinya, legitime portie yaitu suatu bagian dari harta peninggalan 

yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-

undang, terhadap bagian mana si pewaris tidak boleh menetapkan suatu yang 

berupa hibah maupun wasiat
2
 sedangkan yang berhak mewaris berdasarkan Pasal 

832 dan 836 KUHPerdata menegaskan bahwa Ahli Waris adalah orang yang 

berhak, ia merupakan isteri/anak atau keluarga sedarah yang sah/luar kawin, 

dimana KUHPerdata  Pasal 834 jo 955 menegaskan kembali bahwa Ahli Waris 

memiliki hak hereditatis Patitio yaitu hak mengajukan gugatan untuk 

mempertahankan hak waris. 

                                                           
2
 Lidwina Maria T, Tanya Jawab Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta) hal. 43. 
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Pada Polis Asuransi, terdapat pengaturan mengenai kewajiban Perusahaan 

Asuransi untuk melakukan pembayaran manfaat asuransi kepada Ahli Waris yang 

sudah ditunjuk oleh Pemegang Polis, dan ketentuan tersebut berdasar pada surat 

pengajuan asuransi yang menyediakan kolom untuk menuliskan penerima manfaat 

asuransi. Oleh sebab itu sebagai wujud pemenuhan kewajiban Perusahaan 

Asuransi terhadap Polis, maka perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran 

manfaat asuransi kepada pihak yang ditunjuk dalam surat pengajuan asuransi 

tersebut.  

Terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Asuransi untuk memberikan 

manfaat asuransi merupakan pemenuhan dari Perjanjian Asuransi yang mengikat 

bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang dan sejalan dengan 

ketentuan KUHPerdata.  

Terhadap penunjukkan penerima manfaat yang dapat ditentukan oleh 

pihak yang mengajukan permohonan asuransi, maka Perusahaan Asuransi 

memberikan peluang pada Pemegang Polis untuk menunjuk pihak yang akan 

menjadi ahli waris 

Pada pelaksanaan perjanjian asuransi ini seharusnya Perusahaan Asuransi 

tetap mengindahkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dapat menjadi 

ahli waris harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang disebut dengan 

ahli waris ab instestato
3
 yaitu sebagaimana yang diatur pada KUHPerdata Pasal 

832 dan karena ditunjuk dalam surat wasiat/testamen atau disebut dengan 

Testamenter. Yaitu ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat yang ditunjuk 

dalam surat wasiat oleh si Pewaris.  
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 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: intermasa 1985), hal. 78. 



 
 

5 
 

Sebagai lembaga keuangan non bank, perusahaan asuransi menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk premi dimana dana yang dihimpun dikelola 

dengan cara diinvestasikan, untuk kemudian digunakan untuk membiayai 

operasional dari Perusahaan Asuransi. Dari sisi tujuan, asuransi memiliki tujuan 

memberikan perlindungan atas kerugian finansial seseorang yang mungkin saja 

terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dimana asuransi 

mengambil alih risiko yang akan dihadapi oleh seseorang dikemudian hari.
4
 

Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi 

pengaturannya terdapat dalam KUHD. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 

KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku bagi 

perjanjian asuransi. 

Dasar dari penerbitan Polis Asuransi adalah didasarkan pada Ketentuan 

KUHPerdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, Dimana kata sepakat 

pada yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal 

tertentu, suatu sebab yang halal mengartikan bahwa perjanjian asuransi adalah 

sah, namun dalam hal ini dan Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi 

perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi
5
  

Namun dengan adanya ketentuan pada Pasal 1318 KUHPerdata, hal 

tersebut dapat digunakan oleh ahli waris dari Pemegang Polis untuk menuntut 

Perusahaan Asuransi memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang. Pasal ini 

menetapkan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap 

itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak 

dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya. 

                                                           
4
 Sentosa Sembiring, Asuransi sebagai Lembaga Perlindungan,dalam Percikan Gagasan Tentang 

Hukum III, (Bandung:nuansa aulia, 2014) hal. 151. 
5
 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, (Bandung: nuansa aulia, 2014), hal. 12. 
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Penerbitan Polis Asuransi juga tidak lepas dari asas-asas yang 

berhubungan dengan Perjanjian. Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa terdapat 

beberapa asas yang digunakan dalam pembuatan suatu Perjanjian. 

1. Asas Kebebasan Berkontrak (KUHPerdata Pasal 1320 angka 4) 

2. Asas Konsensualitas (KUHPerdata Pasal 1320 angka 1)  

3. Asas Kepribadian (Pasal 1315 KUHPerdata) 

4. Asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 angka (1) KUHPerdata) 

Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti Perusahaan 

Asuransi dan Pemegang Polis/Tertanggung saling terikat untuk melaksanakan 

ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai 

landasan hukum untuk menuntut Perusahaan Asuransi  melaksanakan prestasinya. 

Asas yang tidak dapat dipisahkan adalah asas kepercayaan yang mengandung arti 

bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara para pihak, bahwa satu sama 

lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Sedangkan yang ketiga, asas itikad baik yang berarti semua 

perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh, 

yaitu dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan 

kepatutan.
6
 

Namun pelaksanaan isi perjanjian asuransi dapat menimbulkan 

perselisihan dikemudian hari, dan  dalam hal terjadi perselisihan pada penafsiran 

perjanjian mengenai suatu hal yang belum diatur dengan jelas yaitu dalam hal ini 

merupakan ketentuan ahli waris, maka tidak berarti perjanjian belum mengikat 

para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum, karena pengadilan dapat 
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 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi (Yogyakarta: pustaka yustisia 2011), hal. 15 



 
 

7 
 

mengisi kekosongan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat 

perjanjian. Adapun ketentuan ini diatur pada Pasal 1342 sampai dengan Pasal 

1351. 

Dalam hal ini perusahaan asuransi perlu melakukan upaya mitigasi 

terhadap potensi gugatan yang dapat saja terjadi walaupun hal tersebut dinilai 

tidak ada kesalahan dari best practice insurance industry. 

 Dengan meningkatnya edukasi tentang asuransi dan pemahaman 

masyarakat dan untuk mencegah adanya oknum yang melihat peluang 

perselisihan untuk mencari keuntungan, maka potensi terjadinya sengketa 

sehubungan dengan penentuan ahli waris pada perjanjian asuransi dapat terjadi 

dan tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu perlu isi perjanjian asuransi serta 

proses yang berhubungan dengan pelaksanaannya harus meminimalisir potensi 

konflik antar ketentuan pada pasal-pasal KUHPerdata, sebelum ada gugatan 

sehubungan dengan hal ini.  

 Gugatan terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi ini dapat 

mengakibatkan kerugian dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi 

yang pada seharusnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap 

kerugian finansial, oleh sebab itu diperlukan edukasi yang menyeluruh kepada 

seluruh pemangku kepentingan dari industri asuransi terkait dengan dasar hukum 

perjanjian asuransi yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lainnya pada 

KUHPerdata, sehingga penulis menuliskan tesis ini untuk mengkaji keselarasan 

antar ketentuan pada KUHPerdata. 

 

 



 
 

8 
 

1.2.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan 

permasalahan dalam tesis adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana ketentuan tentang insurable interest dapat dikesampingkan 

dengan mempertimbangkan ketentuan legitime portie pada perjanjian 

asuransi?  

2) Bagaimana peran notaris dalam perjanjian asuransi yang menganut asas 

kebebasan berkontrak terkait dengan penentuan ahli waris? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian 

permasalahan tersebut, yaitu: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengesampingan ketentuan mengenai 

legitime portie pada penerapan perjanjian asuransi yang memberikan 

manfaat asuransi kepada pihak yang ditunjuk pada Perjanjian Asuransi. 

2) Untuk mengetahui seberapa jauh batas dari asas kebebasan berkontrak 

dalam menentukan ahli waris dalam perjanjian asuransi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dari 

segi teoritis dan segi praktis. 

1) Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambahkan sumbangan pemikiran 

untuk pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan 

industri asuransi. Dalam hal ini yaitu mengenai penentuan penerima 
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pembayaran manfaat asuransi dalam perjanjian asuransi yang dibuat secara 

bawah tangan.  

2) Dari segi praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan 

wawasan bagi para praktisi dalam kegiatan sehari-harinya yang berkaitan 

dengan kegiatan perasuransian dan notaris termasuk regulator. 

 

1.5.     Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan Tesis ini, penulis membaginya ke 

dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai penjelasan tentang teori-teori 

asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, perjanjian baku dan 

ketentuan legitime portie serta kewenangan serta kewajiban notaris 

sebagaimana yang diatur pada Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris dan Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang 

perasuransian 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini Penulis menguraikan tentang cara Penulis mendapatkan 

sumber-sumber hukum dalam penulisan tesis ini dan juga metode yang 

digunakan 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang penerapan klausul pembayaran 

manfaat kematian kepada pihak yang ditunjuk dalam perjanjian asuransi 

yang dibuat secara bawah tangan yang harus selaras dengan ketentuan 

mengenai Legitime Portie yang diatur pada KUHPerdata. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis memuat mengenai kesimpulan dari pembahasan dan 

memberikan saran mengenai permasalahan yang diteliti ini oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




