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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pada awal abad modern negara dipandang sebagai ikatan status, yang 

dimulai dari status hidup berhukum rimba (status naturalis) ke status hidup 

berhukum hak asasi manusia (status civilis). Karena hakikatnya negara hukum 

itu adalah negara yang mempunyai hukum da nisi hukumnya adalah 

penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan terhadap hak asasi 

manusia. Menurut ajaran John Locke tentang negara dan hukum ditulisnya 

dalam buku two Treaties on Civil Government. Kemudian ajarannya tentang 

negara dan agama ditulisnya dalam buku Essay Corncerning Toleration. 

Adapun tiga pokok ajarannya yang relevan dengan hal ini yaitu (1) teori 

tentang perjanjian masyarakat untuk membentuk negara; (2) teori tentang 

negara konstitusional dan pembatasan kekuasaan yang merupakan ciri khas 

negara hukum; dan (3) pembagian kekuasaan yang juga merupakan ciri khas 

negara hukum.1  Paul Schoten berpendapat bahwa negara hukum mempunyai 

ciri-ciri utama, yaitu :2  

• Individu mempunyai hak terhadap negara/masyarakat; bahwa 

pada asasnya manusia mempunyai hak tersendiri di luar 

 
1 Sabon, Max Boli, 2014, Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Universitas 

Atma Jaya, Jakarta, Hal. 80. 
2 Notohamidjojo, O., 1980, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, Hal. 25-26. 
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wewenang negara; hak-hak itu hanya dibatasi dengan ketentuan 

undang-undang peraturan-peraturan umum; 

• Ada pemisahan kekuasaan.  

Kriteria yang berlaku bagi negara-negara di Eropa Kontinental yang 

menganut hukum Civil Law System, dan tipe negara hukumnya disebut 

Rechtsstatgedachte. Lain halnya dengan hukum di negara-negara liberal di 

Anglo Saxon, yang menganut Common Law System dan Yurisprudensi. 

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidak pengikuti model tipe 

negara Rechtsstaatgedachte, tetapi tipe negara Rule of Law. Rule of Law tiga 

unsur yaitu:3 

• Supremasi hukum (the absolute supremacy or predominance of 

regular low); 

• Kesamaan di hadapan baik bagi rakyat maupun pemerintah, 

tidak ada peradilan administrasi (equality before the law); 

• Hukum Kosntitusi bukanlah sumber, melainkan akibat adanya 

pengakuan hak-hak asasi manusia, jadi konstitusi bergantung 

pada hak asasi manusia (the law of the constitutions are not the 

source but the consequence of the right of individuals) 

Selain itu negara hukum menganut paham sosialis yang memberikan 

konsep negara itu tersendiri, yang disebut dengan Socialist Legality. Satu unsur 

dari Socialist Legality adalah menjamin hak-hak asasi manusia dan kebebasan 

manusia. Tekanannya berbeda dengan konsep Rule of Law. Konsep Rule of 

 
3 Dicey, A.V.; K.C.,Hon. D.C.L., 1952, Introduction to The Study of The Law of The Constitution, 

Macmilan and Co. Limited St. Martin’s Street, London, Hal. 202-203. 



 3 

Law menekankan persamaan dibidang yuridis dan politik, sedangkan Socialist 

Legality menekankan persamaan ekonomi dan sosial. Socialist Legality 

mengenal campur tangan pemerintah di segala bidang, termasuk bidang 

peradilan.4 Dokumentasi Hukum menjadi penting untuk dihimpun dan dikelola 

secara lengkap pokok-pokok masalah untuk isu yang dapat dipelajari dari 

dokumen hukum tertulis:5 

• Norma-norma  hukum tertulis; 

• Nilai & kaidah-kaidah hukum; 

• Tatanan & kedudukan hukum: struktur kelembagaan dan hirarkhi 

perundangan/hukum; 

• Proses pembentukan hukum; 

Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara 

para sarjana. Akibatnya ialah, bahwa di Eropa dikenal tipe pokok Negara 

Hukum, yaitu:6 

1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika), yang berintikan Rule of Law. 

2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), 

yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (Rechtsouvereiniteit) jadi 

berintikan Rechstaat (Negara Hukum). 

Negara Hukum yang berintikan Rule of Law harus memenuhi dua syarat 

yang berikut:7 

 
4 Adji, Oemar Seno, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, Hal. 18-20. 
5  Rasjidi, H. Lili, 2005, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, 
Bandung, Hal. 33. 
6 Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. , 2000, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Edisi 

Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 88. 
7 Ibid. 
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• Supremacy before of law 

Artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi dan hukum berkuasa 

penuh atas negara dan rakyat. Dalam hal ini negara tidak diidentikkan dengan 

pejabat negara, negara tidak dapat bersalah, yang bersalah hanyalah pejabat 

negara dan pejabat negara itulah yang dihukum. Dalam tipe Negara Hukum 

Anglo Saxon ini negara mempunyai immuniteit kedaulatan, sehingga dikenal 

suatu asas yang disebut souvereiniteit immuniteit (kekebalan kedaulatan). Satu 

satunya badan yang dapat menyatakan suatu hukum tidak berlaku adalah 

Supreme Court (Mahkamah Agung di Indonesia). Di Amerika Serikat, Supreme 

Court dapat membatalkan suatu Parlemen, jika menurut badan ini parlemen 

tersebut bertentangan dengan konstitusi. 

• Equality before of the law 

Semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah 

sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini pencerminan dari 

pendirian liberalisme, individualisme, freedom of individu yang meliputi: 

kebebasan berpikir dan sebagainya. 

Negara Hukum berdasarkan Kedaulatan Hukum adalah negara yang 

dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka negara itu 

dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum 

yang lain. Karena negara Indonesia dulu pernah dijajah negara Belanda, maka 

negara Indonesia sebagian besar mengikuti tipe Eropa Kontinental dengan 

mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe Negara Hukum Anglo Saxon. Di 

berbagai negara timbul variasi-variasi lain dari pengertian Negara Hukum. 
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Meskipun sama-sama menganut Negara Hukum, tetapi isinya ternyata mengenai 

pengertian negara hukum itu tidak sama pada setiap negara. Misalnya, adanya 

Rejim Administrative di Perancis. Rejim Administrative adalah aparatur 

administrasi yang mempunyai tugas dalam bidang urusannya sendiri, wewenang 

administrasi ini tidak boleh dicampuri oleh aparatur negara lain dan sebaliknya 

tidak boleh juga mencampuri urusan dari bidang yang lain. Hal ini merupakan 

penjelmaan dari Trias Politica yang memisahkan kekuasaan yang satu dengan 

yang lain, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Di Indonesia 

perumusan kehendak bersama dari seluruh rakyat yang dijelmakamn oleh MPR 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat) dengan ketetapan-ketetapan oleh DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat) dengan undang-undang. Prof. R. Djokosuntono, 

S.H. mengatakan, bahwa Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 

adalah berdasarkan kedaulatan hukum dan hukumlah yang berdaulat. Karena 

negara merupakan subjek hukum, dalam arti rechstaat (badan hukum publik). 

Maka dari itu negara dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan 

melanggar hukum.8 Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL., dalam brosur beliau 

Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia 

memuat unsur-unsur: 

1. Menjunjung tinggi hukum. 

2. Adanya pembagian kekuasaan. 

3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-

remedi prosedural untuk mempertahankannya. 

 
8 Ibid., Hal. 89-90. 
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4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi. 

Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam 

pergaulan antar manusia merupakan tugas hukum. Hukum adalah gejala sosial 

yang baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Hukum dapat 

diamati dengan rasio atau perasaan. Pengertian hukum tidak sama dengan 

undang-undang karena dalam undang-undang hanya terdapat sebagian hukum 

yaitu sekedar telah dikitabkan atau undang-undang yang terdapat di luar yang 

dikitabkan. Dapat dirumuskan bahwa hukum itu adalah kumpulan dari 

berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis)  yang menentukan 

apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan 

hidupnya, hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup yaitu 

bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya. Maka 

tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.9 

Hukum dalam arti ilmu hukum adalah ilmu tentang kaedah atau 

normwissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah atau 

sistem kaedah-kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Jelaslah 

bahwa dalam arti ini hukum dilihat sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan 

karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang 

memiliki ciri-ciri, sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif.10  

Kaedah hukum adalah ketentuan tentang perilaku. Kaedah hukum dapat 

berubah sementara undang-undangnya (peraturan konkritnya) tetap (Pasal 

1365 KUHPerdata). Kaedah hukum perlu dibedakan dari asas hukum. Asas 

 
9 Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, Hal. 5-11. 
10 Ibid., Hal. 41. 
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hukum secara umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif 

dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih 

umum.  Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang 

dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus 

pelaksanaannya yang diterapkan pada serangakaian perbuatan untuk menjadi 

petunjuk bagi perbuatan itu.11 Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang 

konkrit, melainkan adalah latar belakang peraturan yang konkrit atau pasal-

pasal seperti misalnya, asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-

undang.12 

Industri perasuransian telah menjelma sebagai salah satu pilar utama 

perekonomian modern dewasa ini. Peranan sektor perasuransian kian signifikan 

seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, akselarasi inovasi 

teknologi dan proses difusinya, serta deregulasi berbagai sektor finansial dan 

pasar aktual. Asuransi juga sudah menjadi elemen utama dalam strategi 

manajemen risiko dan kompleksitas bagi individu, kelompok sosial, maupun 

kalangan bisnis. Asuransi berperan penting dalam upaya individu dan kelompok 

menghadapi dan menangani kondisi hidup yang semakin kompleks dan serba 

tidak pasti, tidak pelak lagi industri perasuransian merupakan salah satu industri 

terbesar di dunia dengan tingkat interdependensi yang sangat besar dengan 

industri-industri lain. Sarana investasi yang paling populer untuk menyiapkan 

dana investasi adalah asuransi. Ada faktor kepastian dan jaminan dalam 

 
11 Mertokusumo, Sudikno, 1995, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keempat, Liberty, 

Yogyakarta, Hal. 33-34 yang dikutip dari Gie, The Liang, 1977, Teori-teori Keadilan, Super, Hal. 

9. 
12 Ibid., Hal. 35. 
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asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah 

sulitnya pemegang polis untuk mempelajari isi polis. Dalam kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena di samping 

memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang 

akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah 

perkembangan ekonomi lainnya. Asuransi telah menjadi bagian yang ensensial 

dari setiap perusahaan. Investment banker misalnya, akan merasa lebih yakin 

penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu 

telah dilindungi oleh asuransi. Dengan demikian, perusahaanperusahaan 

asuransi yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada 

perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang 

mempunyai peranan yang tidak kecil. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya 

berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko 

tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak 

lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu 

mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.13 Risiko mempunyai 

beberapa definisi antara lain sebagai berikut:14 

1. Risk is the possibility of an unfortunate accurrence 

2. Risk is a combination of hazards 

3. Risk is unpredictability the tendency that actual result may differ 

from predicted results 

 
13 Sastrawidjaja, M. Suparman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. 

Alumni, Bandung, Hal. 9. 
14 Dickson, G.C.A, 1997, Insurance Practice, Cet. 3, The Malaysian Institute, Kuala Lumpur, Hal. 

1-2. 
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4. Risk is uncertainty of loss 

5. Risk is possibility of loss. 

Risiko mempunyai arti yang sangat luas, bisa diartikan sebagai 

ketidakpastian daripada kerugian (uncertainty of  loss) dan bencana atau bahaya 

(perils). Menurut Prof. Subekti, kata risiko berarti kewajiban untuk memikul 

kerugian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang 

dimaksudkan dalam perjanjian.15 

Sendi-sendi yang amat penting dalam hukum perdata adalah janji dan 

kepercayaan. Dalam hukum perdata kebanyakan perbuatan-perbuatan hukum 

terdiri dari perbuatan-perbuatan dua orang atau lebih, yang berhadapan satu 

sama lain. Perbuatan-perbuatan hukum di lapangan hukum perdata umumnya 

merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih, yang dilandasi oleh prinsip, azas atau sendi-sendi yang sangat mendasar 

yaitu adanya janji dan kepercayaan. Sehingga adanya janji dan kepercayaan itu 

menimbulkan suatu persetujuan. 16 Keterpaduan asas-asas hukum kontrak 

termasuk di dalamnya ada asas proporsionalitas yang merupakan pisau analisis 

untuk membedah eksistensi kontrak yang dibuat para pihak.17 Subekti 

mempunyai pandangan yang berbeda mengenai istilah perjanjian atau 

persetujuan dengan kontrak. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai 

pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan 

 
15 Simajuntak, P.N.H., 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet.3, Djambatan, Jakarta, 

Hal. 345. 
16 Prodjodikoro, Wirjono, 1995,  Azas-Azas Hukum Perdata,  Cet. 11,  Sumur  Bandung,  Jakarta, 

Hal. 36. 
17 Hernoko, Agus Yudha, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 7. 
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yang tertulis.18 Peter Mahmud Marzuki memberikan pandangan kritis mengenai 

istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap 

pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-American. Di dalam pola 

piker Anglo-American, perjanjian dalam bahasa Belanda adalah overeenkomst, 

dalam bahasa Inggris disebut Agreement mempunyai pengertian lebih luas dari 

Contract, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan 

bisnis. Untuk agreement yang berkaitan dengan bisnis disebut kontrak, 

sedangkan yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut perjanjian.19 Pasal 

1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah 

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu 

orang lain atau lebih.20 Dalam berbagai kajian mengenai eksistensi kontrak 

(hukum kontrak) dalam hubungannya dengan para pihak dikaitkan dengan 

keseimbangan dalam berkontrak (asas keseimbangan). Kontrak yang dianggap 

tidak adil dan berat sebelah sehingga memunculkan upaya untuk mencari  dan 

menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat 

menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.21 

Black’s Law Dictionary mendefinisikan equal adalah alike; uniform; on the 

same plane or level with respect to efficiency, worth, value, amount or rights. 

Word equal as used in law implies not identify but duality and used of one thing 

 
18 Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Cet. 16, Intermasa, Jakarta, Hal. 1. 
19 Marzuki, Peter Mahmud, 2003, Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Volume 18 No. 3, Yuridika, 

Jakarta, Hal. 195-196. 
20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313. 
21 Hernoko, Agus Yudha, Op.Cit., Hal. 25. 
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as the measure of another.22 Webster’s Third New International Dictionary 

memberi definisi equal sebagai berikut:23  

1. Of the same quantity, size number, value, degree, intensity, quality, 

etc; 

2. Having the same right, privileges, ability, rank, etc; 

3. Evently proportioned; balance or uniform in effect or operation; 

4. Having the necessary ability, strength, power, capacity or courage; 

5. Fair, just, impartial. 

Perjanjian menganut asas konsensualisme yaitu asas yang menentukan 

adanya perjanjian. Asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling 

mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) di antara para 

pihak dalam pemenuhan perjanjian.24 Dalam Pasal 1338 KUHPerdata asas 

konsesualisme mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak. 

Perjanjian secara umum pada zaman dulu dinamakan Negotiate Contract 

kemudian berubah menjadi Standar Contract, semakin berkembangnya zaman  

perjanjian sudah ada perjanjian elektronik (termand condition). Perjanjian 

Negotiate Contract adalah perjanjian yang dilaksanakan dengan adanya 

pertemuan terlebih dahulu sebelum atau saat tanda tangan, adanya kesepakatan 

sebelum tanda tangan dan adanya negosiasi atau diskusi kedua belah pihak serta 

kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama. Perjanjian Standar 

 
22 Black, Henry Campbell, 1990, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co. , St. Paul-Minnesota, 

Hal. 1193. 
23 Webster, Merriam, Webster’s Third New International Dictionary, Webster Inc., Publisher, 

Springfield, Massachusetts, U.S.A., Hal. 458. 
24 Hernoko, Agus Yudha, Op.Cit., Hal. 120-121 yang dikutip dari Calamari, John D. dan Perillo, 

Josep M., 1987, The Law of Contracts, West Publishing Co, St. Paul, Minn., Hal. 1-3. 
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Contract (perjanjian baku) adalah perjanjian yang telah ditetapkan, tidak ada 

pertemuan terlebih dahulu baik sebelum maupun saat tanda tangan, tidak adanya 

negosiasi atau diskusi (sepihak), kedua belah pihak kedudukannya timpang dan 

menganut system take it or leave it. Free Look Period adalah perjanjian yang 

telah ditetapkan (Standar Contract).25 Asuransi adalah perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada 

penanggung, dengan membayar premi asuransi dengan imbalam mendapatkan 

pergantian dari penanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang 

mungkin timbul dart suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan 

pertanggungan didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.26 Asuransi tanggung jawab pihak ketiga adalah asuransi yang 

menjamin tanggung jawab hukum seseorang atau badan usaha terhadap 

kemungkinan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karena kelalaian ataupun 

kesalahan tertanggung.27 Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian 

tersebut.28 Penanggung adalah pihak dalam perjanjian asuransi yang mempunyai 

kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus 

atau berangsur-angsur apabila suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi.29 

Tertanggung adalah pihak dalam perjanjian asuransi yang mempunyai 

 
25 Wawancara dengan David M.L. Tobing, tanggal 20 September 2019 di Kantor Adams & Co.  
26 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1. 
27 Ayat, Safri, 1996, Kamus Praktis Asuransi, Airlangga, Jakarta, Hal. 1. 
28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365. 
29 Prakoso, Djoko, 2004, Hukum Asuransi Indonesia, Cet.5, Rhineka Cipta, Jakarta, Hal. 2. 
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kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau 

berangsur-angsur.30  

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum asuransi tidak berdiri sendiri, 

tetapi berada dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia, baik dari segi internal 

maupun eksternal. Dilihat dari segi internal, hukum asuransi berada dalam tata 

hukum secara keseluruhan (hukum tata negara, hukum administrasi negara, 

hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum 

pidana dan hukum acara).31 Sedangkan bila dilihat dari segi eksternal, hukum 

asuransi meliputi aspek-aspek kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Sistem hukum asuransi 

dapat dipergunakan dalam pengembangan teori maupun praktek hukum. Bila 

ditinjau secara yuridis, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu bentuk perjanjian 

antara penanggung dengan tertanggung dengan menerima suatu premi untuk 

memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan ataupun hilangnya keuntungan yang 

diharapkan.32 Sebagai suatu perjanjian, maka pada dasarnya asuransi merupakan 

hubungan timbal-balik para pihak. Baik Penanggung (pihak perusahaan 

asuransi) maupun Tertanggung (pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan 

atau jiwanya kepada penanggung) dibebani hak dan kewajiban. Misalnya dalam 

perjanjian asuransi penanggung berhak menerima pembayaran premi, karena itu 

tertanggung berkewajiban untuk membayar premi tersebut. Adanya pembayaran 

premi dari tertanggung kepada penanggung memberikan hak kepada 

 
30 Ibid., Hal. 2. 
31 Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi, 1994,  Aneka Cara Pembedaan Hukum,  Cet. 3,  

Citra Aditya Bakti, Bandung,  Hal. 4. 
32 Kitab   Undang-Undang   Hukum  Dagang   (Wetboek   van   Koophandel)   dan  Undang-Undang   
Kepailitan,  diterjemahkan    oleh  Subekti, R.  dan    Tjitrosudibjo, R. , 2002,  Cet.  27,   Pradyna 
Paramita, Jakarta,  Pasal 246. 
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tertanggung untuk mendapatkan jaminan asuransi, artinya penanggung 

berkewajiban membayarkan jaminan asuransi kepada tertanggung tersebut. 

Secara rinci hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian juncto Pasal 246 

KUHD yang unsur-unsurnya meliputi pembayaran premi dari tertanggung, 

penggantian kerugian dari penanggung, dan adanya peristiwa yang belum tentu 

terjadinya.33 Sebagai suatu bentuk perjanjian, asuransi juga harus berpedoman 

pada asas-asas hukum perjanjian, yang meliputi: 1) asas konsesualisme (the 

principle of consensualism); 2) asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau 

kontrak (the principle  of  the binding  force  of  contract) ; dan  3) asas  

kebebasan  berkontrak (principle of freedom of contract).34 Terlebih Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 secara tegas mengatur bahwa 

suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.35 Terpenuhinya empat syarat 

perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara 

hukum bagi para pihak yang membuatnya.36 

Perusahaan asuransi yang disebut penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung dengan menerima premi dari tertanggung untuk memberikan 

penggantian pada tertanggung. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk 

perjanjian yang disebut polis asuransi. Secara umum perjanjian asuransi dapat 

 
33 Suhawan, Op. Cit., hlm 40-42. 
34 Hartkamp, Arthur S. dan Tilema, Marianne M.M. Tilema, 2003,  Itikad Baik  Dalam Kebebasan 

Berkontrak, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal. 27. 
35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Op. Cit., pasal 1320. 
36 Suharnoko, 2004,  Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus,  Cet. Ketiga,  Kencana, Jakarta,  

Hal. 1. 
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disebut sebagai perjanjian konsensual, yang berarti adanya hubungan timbal 

balik diantara kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan 

kewajiban, sehingga ada saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. 

Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan 

tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan.37 Polis adalah 

surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi antara penanggung dan 

tertanggung.38 Premi adalah biaya asuransi (biaya berasuransi) yang harus 

dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.39 

Polis asuransi kebanyakan hanya disimpan didalam tempat 

penyimpanan dan hanya sedikit yang masih menyempatkan waktu membaca 

ketentuan-ketentuan penting yang tedapat didalamnya. Padahal terdapat 

berbagai ketentuan yang dapat menjadi acuan dalam memhami apa yang 

menjadi hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi. Oleh 

karenanya, membaca dan mempelajari berbagai ketentuan tersebut akan 

membantu konsumen untuk memiliki perlindungan yang mampu memberikan 

rasa aman dan tenang, karena konsumen sudah mengetahui manfaat dari 

perlindungan yang ada. Didalam polis asuransi terdapat salah satu ketentuan 

penting yang merupakan standar dalam polis yaitu ketentuan Free Look Period. 

Free Look Period adalah masa selama 14 hari dimana Pemegang Polis dapat 

membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan dalam 

 
37 Purwosutjipto, H.M.N., 1996, Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum 

Pertanggungan, Djambatan, Jakarta, Hal. 157. 
38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 255. 
39 Ayat, Safri, Op.Cit., Hal. 165. 
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ketentuan Polis karena alasan apapun. Penanggung akan mengembalikan Premi 

yang telah dibayarkan dikurangi biaya pembatalan polis.40 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemegang polis berhak untuk 

mempelajari serta mempertimbangkan isi polis yang sudah diterbitkan oleh 

perusahaan asuransi. Artinya jika pemegang polis merasa isi dari perjanjian 

yang tertera di dalam buku polis dirasakan tidak sesuai dengan penjelasan 

sebelumnya ataupun ternyata produk yang telah dimiliki tersebut kurang sesuai 

dengan kebutuhannya, maka ia berhak membatalkannya dan berhak menerima 

pengembalian sejumlah premi pertama yang telah dibayarkan.41 

Untuk melindungi hak pemegang polis yang terdapat dalam ketentuan 

Free Look Period dibentuklah perlindungan nasabah asuransi dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi 

Dan Pemasaran Produk Asuransi.Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 

adalah dengan melindungi kepentingan nasabah asuransi. Walaupun sangat 

beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam 3 (tiga) hak 

yang menjadi prinsip dasar, yaitu: Hak yang dimaksudkan untuk mencegah 

konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta 

kekayaan; Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa denganharga yang 

wajar; dan Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 

permasalahan yang dihadapinya. 42 

 
40 Allianz , 2015, 4 Ketentuan yang Penting untuk Diketahui oleh Pemilik Polis Asuransi Jiwa, 

https://jurnal.allianz.co.id/detail-jurnal/4-Ketentuan-yang-Penting-untuk-Diketahui-oleh-Pemilik-

Polis-Asuransi-Jiwa-255 , diakses 9 Febuari 2019. 
41 Ibid.  
42 Barkatullah, Abdul Halim, 2010, Hak-hak Konsumen, Bandung: Nusamedia, Hal. 25 kutipan dari 

Miru, Ahmadi, 2000, Disertasi “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di 

Indonesia”, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 140. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, 

konsumen adalah setiap pihak pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan. Dalam istilah ekonomi 

konsumen mempunyai istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen 

akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari produk, sedangkan 

Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian 

dari proses produksi produk lainnya. Pelaku usaha ini termasuk dalam 

perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, distributor, dan lainnya.43 

Tujuan perlindungan konsumen meliputi:44 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkan dari ekses negative pemakaian barang atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapat informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

 
43 Sari, Elsi Kartika dan Simanungsong, Advendi, 2005, Hukum dalam Ekonomi, Edisi Revisi, PT. 

Gramedia, Jakarta, Hal. 120. 
44 Ibid., Hal. 121. 
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6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamananm dan keselamatan konsumen. 

Hukum perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum public yang 

berperan dan dapat dimanfaatkan pemerintah, instansi yang mempunyai peran 

dan kemenangan untuk melindungi konsumen. Kemenangan dan peran tersebut 

dapat diwujudkan dari:45 

• Politic will/ Kemauan politik untuk melindungi kepentingan 

konsumen domestic di dalam persaingan global dan atas 

persaingan tidak sehat local. 

• Birokrasi dengan sadar dan senantiasa menciptakan kondisi 

dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat. 

• Di dalam hukum positif sudah mengandung unsur yang 

melindungi kepentingan konsumen antara lain: 

- Undang-Undang Asuransi 

- Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 

- Undang-Undang Kesehatan 

• Peraturan tentang perizinan, yang diharapkan dengan 

pengawasan , pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan 

tegas apabila terjadi pelanggaran mengenai syarat dan ketentuan 

dari pelaku usaha. 

 

 
45 Rajagukguk, Erman dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, 

Bandung, Hal. 39. 
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Aspek hukum publik ini mempunyai kemampuan kewenangan untuk 

memberi izin sesuai kewenangan untuk mengawasi. Membina dan mencabut 

izin sesuai ketentuan apabila terbukti: 

- Melanggar ketentuan Undang-undang 

- Merugikan kepentingan umum atau konsumen 

Aspek Hukum Perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak kepentingan subyektif. Keadaan yang mendorong pada pelaku 

usaha memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang ditentukan 

secara sepihak. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan hubungan hukum para 

pihak.46 Maka diperlukannya untuk mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi 

apabila ada pihak yang berniat menyiapkan perjanjian baku bagi calon 

konsumennya. Karena sebenarnya Undang-undang perlindungan konsumen 

membuat sejumlah larangan terkait penggunaan klausula baku (perjanjian baku). 

Larangan klausula baku ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan 

konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. 

Dari segi materinya, pada saat pembuatan klausula baku dilarang memuat 

ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan 

merugikan pihak lain. Undang-undang Perlindungan konsumen mewajibkan 

pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menyusun klausula 

baku. Klausula baku yang seharusnya tidak berpihak pada kepentingan salah 

satu pihak karena ketika penyusunan klausula bakunya bukan hanya untuk 

mendapatkan keuntungan sepihak melainkan lebih mengutamakan untuk 

 
46 Ibid. 
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mempermudah proses penyusunan perjanjian.47 Syarat-syarat baku bagi calon 

konsumen minimal sebagai berikut:48 

- Batas waktu untuk mengajukan keberatan 

- Syarat atas pemenuhan janji 

- Syarat kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sesuai 

dengan promosi. 

Perlindungan Konsumen pada jasa keuangan diatur pada Pasal 31 

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang lebih 

lanjut akan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun 

yang dimaksud “Konsumen” dalam jasa keuangan adalah pihak-pihak yang 

mendapatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di 

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) antara lain nasabah pada perbankan, pemodal 

di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana 

pension, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan49, 

sedangkan yang dimaksud dengan “Perlindungan konsumen” adalah 

perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha Jasa 

keuangan.50 Sedangkan Konsumen Asuransi adalah pihak-pihak yang 

membayar premi dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia dari 

perusahaan perasuransian.  

Adapun yang dimaksud dengan “Perasuransian” adalah usaha 

perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu jasa keuangan yang 

 
47 S., Burhanuddin, 2011, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, UIN-

Maliki Press, Malang, Hal. 25-29. 
48 Rajagukguk, Erman Dkk, Op.Cit., Hal. 41. 
49Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
50 Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi 

memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi 

terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau 

terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha 

penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, 

penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang mengenai usaha perasuransian.51 

Oleh karena Usaha Perasuransian sebagai lembaga pengakumulasi dana 

masyarakat dalam bentuk premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada 

anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena 

suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya 

seseorang, maka Perusahaan asuransi berhak untuk memastikan adanya itikad 

baik Nasabah dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai 

Nasabah yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 

Mengingat tentang kedudukan pemegang polis maka pemegang polis 

tersebut sudah pasti memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan 

pemegang polis atau nasabah pada perusahaan lainnya. Polis merupakan suatu 

akta sebagai tulisan sepihak dimana diuraian dengan syarat-syarat menerima 

perjanjian asuransi secara material perjanjian asuransi atau perjanjian 

pertanggungan adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat diantara para 

pihak. Penanggung maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua 

syarat yang sudah disepakati bersama.52 

 
51 Lihat Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
52 H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, 2011,  Hukum Asuransi,  Mandar Maju, Bandung, Hal. 59. 
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Pelaku Usaha Asuransi tidak dapat hanya dapat memastikan bahwa 

informasi dan/atau dokumen yang diberikan pada aplikasi asuransi 

(SPAJ/SPPA) yang ditandatangani oleh nasabah sebagai sumber informasi 

yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, apalagi aplikasi tersebut 

dikondisikan dan/atau dicetak oleh pihak Pelaku Usaha. Oleh karena itu, Pelaku 

Usaha (Underwriter) berkewajiban memastikan yaitu dengan memeriksa 

kelengkapan dan kebenaran pengisian aplikasi, melakukan rekonfirmasi kepada 

calon nasabah, meminta kepastian dan kejujuran pengisian aplikasi tersebut. 

Artinya Janganlah melakukan underwriting pada saat klaim asuransi terjadi. 

Oleh karena, lemahnya posisi nasabah asuransi harus dilindungi oleh hukum. 

Hal ini dikarenakan tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga 

kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum konteks undang-undang 

secara spesifik Apeldoorn menyebut dalam teks lex dura, sed tamen scripta, 

bahwa undang-undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya. 

Hukum dalam teks kepastian hukum akan berbeda dengan perspektif hukum. 

Perspektif keilmuan hukum teks dan konteks ilmu hukum akan memberikan 

persepsi kepastian hukum sebagaimana kaidah hukum yang bersifat tunggal. 

Sementara perspektif keilmuan hukum teks dan konteks transdisipliner hukum 

akan memberikan persepsi kepastian hukum sebagaimana kaidah hukum yang 

bersifat filosofis, historis, sosiologis, politis dan seterusnya sebagaimana 

pemikiran hukum yang berbasis kepada filsafat hukum, sejarah hukum, 

sosiologi hukum, politik hukum dan kebijakan hukum.53Sedangkan nasabah 

asuransi adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang 

 
53 Rondonuwu, Patrice Mantiri, 2017, Teori Hukum Dari Sainstifikasi ke Teoritisasi, GR-ID 

Advertising, Jakarta, Hal. 59-60. 
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memebrikan perlindungan kepada nasabah. G.W Paton menyatakan bahwa hak 

yang diberikan hukum ternyata tidak mengandung unsur perlindungan dan 

kepentingan tetapi juga unsur kehendak (Zulham, 2013).54Premi merupakan 

salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama 

yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Besarnya jumlah 

premi oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang akan 

dibayarkan oleh penanggung. Premi asuransi merupakan syarat mutlah untuk 

menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Berkaitan dengan 

ketentuan dalam polis asuransi mengenai Free Look Period, sebelumnya pihak 

perusahaan harus mengetahui bentuk perlindungan konsumen asuransi yang 

terdapat dalam Pasal 53, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi 

yang berbunyi:  

1) Perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan 

informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai 

Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau 

peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta 

memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.  

2)  Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, 

dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian 

Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, 

tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (customer risk 

profile assessment).  

 
54 Zulham, 2013,  Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana,  Jakarta, Hal. 17. 
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3) Perusahaan wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi 

yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. 

Jadi jika para pihak dapat melaksanakan perjanjian atau kontrak 

asuransi dengan penuh itikad baik, maka perjanjian berjalan sesuai dengan 

tujuan seperti yang tertera dalam isi pasal 53 tersebut perusahaan dan/atau 

perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, 

jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon 

pemegang polis, Tertanggung, atau peserta sebelum calon memutuskan untuk 

melakukan penutupan asuransi dengannya, serta wajib menyelesaikan setiap 

keluhan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pihak Konsumennya, yang 

artinya itikad baik pelaku usaha wajib ditegakkan sebelum (penawaran), saat 

(aplikasi diakseptasi menjadi polis) dan sesudah perjanjian (after sales service). 

Jika itikad baik ini dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha, maka 

pertanggungan dan perlindungan terhadap nasabah dapat berjalan efektif. 

Berdasarkan hal tersebut yang masih menjadi permasalahan adalah di 

dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai ketentuan Free Look Period  

pada perjanjian asuransi belum dapat diterapkan sebagai bentuk perlindungan 

kepentingannasabah yang sesuai peraturan otoritas jasa keuangan. Pada tanggal 

13 Juni 2014 pihak tertanggung mengajukan perubahan major polis non syariah 

atau syariah untuk pemegang polis individu, yaitu untuk meningkatkan biaya 

premi polis asuransi dari semula per-bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 

ribu rupiah) menjadi Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan vide butir 10 

ketentuan umum polis, sehingga tertanggung menerima manfaat asuransi 

asuransi dari penanggung berdasarkan table hitungan Pruhospital& Surgical 
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Cover Plan C. Penanggung telah menyetujui peningkatan premi dan diikuti 

peningkatan penerimaan manfaat asuransi dasar dan asuransi tambahan yaitu 

diterbitkannya surat endorsemen polis oleh penanggung tanggal 17 Juni 2014, 

yang efektif berlaku sejak tanggal 27 Juni 2014. Sepakatnya penanggung 

dengan tertanggung untuk peningkatan premi sebagaimana tertuang dalam polis 

No. 16566636, artinya telah terjadi hubungan hukum yang melahirkan hak dan 

kewajiban antara tertanggung dengan penanggung sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dijadikan 

sebagai Undang-undang bagi para pihak yang terikat didalamnya. Polis asuransi 

disiapkan oleh pihak penanggung untuk pihak tertanggung yang pada umumnya 

memiliki pengetahuan asuransi yang terbatas dapat membuat tertanggung 

merupakan pihak yang lemah. Sulit untuk dibantah bahwa jika ditinjau dari segi 

perjanjian (klausula baku/perjanjian standar), kedudukan tertanggung berada 

dibawah kekuasaan penanggung, sehingga dalam kasus ini tertanggung adalah 

korban dari praktek tata cara kerja bagian pemasaran atau agen perusahaan 

asuransi prudential dan kediktatoran penanggung. Penanggung bahkan tidak 

memberi kesempatan kepada tertanggung untuk memeriksa kesehatan terlebih 

dahulu sebelum polis diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2013 tetapi 

pemeriksaan terhadap diri tertanggung baru dilakukan terhadap penanggung 

ketika tertanggung hendak mengajukan peningkatan premi (17 Juni 2014) 

sehingga kelalaian penanggung tidak dapat dituntut pemenuhannya kepada 

tertanggung. Tindakan tertanggung secara sepihak membatalkan surat rekam 

medis dr. Alban Dien, Spb (K) Onk adalah wujud kediktatoran penanggung. 

Berdasarkan surat rekam medis tersebut penanggung menganggap tertanggung 
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telah melakukan upaya manipulasi dan percobaan kebohongan yang dilakukan 

tertanggung dalam pengajuan klaim karena tertanggung mengetahui sendiri 

gejala atau keluhan tumor atau cyst of all kinds(benjolan atau kista) setahun 

yang lalu yaitu sebelum tanggal 28 Januari 2013. Penanggung secara terang-

terangan menunjukkan itikad buruknya dan dengan sengaja untuk tidak 

melaksanakan prestasinya. Penanggung sangat keliru dalam menerapkan syarat 

kebatalan perjanjian karena perjanjian dengan syarat batal menggantungkan 

pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan belum terjadi dengan cara 

membatalkan peristiwa itu tergantung pada saat terjadi atau tidaknya peristiwa 

itu. Tindakan penanggung yang terkesan memaksa surat keterangan dokter yang 

ditandatangani tertanggal 24 November 2014 sebagai dasar untuk menolak 

klaim yang diajukan tertanggung, bukan hanya sekedar mengarahkan kesalahan 

kepada tertanggung tetapi dengan itikad tidak baik mencari-cari kesalahan 

tertanggung ketika klaim diajukan tertanggung.55  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan sesuai 

dengan latar belakang diatas melalui penelitian ini yang berjudul “KAJIAN 

YURIDIS KLAUSULA FREE LOOK PERIOD DALAM PERJANJIAN 

ASURANSI KESEHATAN ” 

1.2.Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan 

antara lain: 

1. Bagaimana pengaturan Free Look Period pada asuransi kesehatan dalam 

pemenuhan asas konsensualitas perjanjian asuransi ? 

 
55 Mahkamah Agung, Putusan Nomor 582-PDT-2017-PT.DKI, hal. 5. 
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2. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai Free Look Period yang dapat 

melindungi kepentingan nasabah asuransi? 

1.3.Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang 

ada sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaturan Free Look Period pada asuransi kesehatan 

dalam pemenuhan asas konsensualitas dalam perjanjian asuransi. 

2. Untuk mengetahuipengaturan mengenai Free Look Period yang dapat 

melindungi kepentingan nasabah asuransi. 

1.4.Manfaat Penulisan  

Manfaat atau Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan 

Hukum Ekonomi Bisnis khususnya, terlebih lagi menyangkut Free Look 

Period Asuransi Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Nasabah, dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang 

hukum, khususnya bidang hukum ekonomi bisnis, serta dapat 

digunakan sebagai acuan ketika akan mengajukan pendaftaran 

asuransi dan agar konsumen mengetahui tentang hak hak apa saja yang 

ada dalam polis, khususnya yang menyangkut Free Look Period. 
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b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rujukan dalam mengambil 

kebijakanmengenai hukum asuransi yang menyangkut aturan 

mengenai Free Look Period. 

c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga 

untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum 

ekonomi bisnis khususnya terkait Free Look Period Asuransi dalam 

perpektif nasabah asuransi. 
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1.5.Sistematika Penulisan  

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai keseluruhan 

isi dari penelitian ini penulis akan mencoba menguraikan bab demi bab yaitu 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan terdiri atas: 

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan diakhiri 

dengan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri atas: 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tinjauan umum dari tinjauan umum 

tentang free look period, tinjauan umum tentang asuransi, tinjauan umum 

tentang otoritas jasa keuangan, tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum 

tentang nasabah asuransi, tinjauan umum tentang konsumen. 

Bab III Metodologi Penelitian  

Pada bab ini penulis menguraikan metode yang dipergunakan dalam 

menganalisa permasalahan sehingga penelitian ini berdasarkan landasan 

teori dan praktek dan dikaji melalui aturan dan peraturan yang berlaku. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan menguraikan sebagai berikut: 

1. Pengaturan Free Look Period pada asuransi kesehatan dalam pemenuhan 

asas konsensualitas dalam perjanjian asuransi kesehatan. 

2. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan Free Look Period yang 

dapat melindungi kepentingan nasabah asuransi. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan 

yang terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang berupa usulan maupun masukan yang 

membangun.  

 


