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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Landasan Berpikir Pemilihan Topik dan Judul 

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan 

merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah 

kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita 

kerugian. 

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin 

terjadi di kemudian hari. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya 

disebut KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 memberi 

definisi asuransi dalam Pasal 246 dengan bunyi:
1
 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan 

mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, yang mungkin aka dideritanya karena suatu peristiwa yang tak 

tertentu.” 

 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu 

: 

1.   Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi 

kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. 

2.   Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang 

(santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-

angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. 

																																								 																					
1	Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246 
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3.  Suatu peristiwa (accident) yang tak terntentu (tidak diketahui 

sebelumnya).  

4.  Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena 

peristiwa yang tak tertentu.
2
 

Asuransi merupakan upaya untuk meringankan resiko terhadap 

peristiwa yang tidak diinginkan. Seseorang yang ingin melindungi terhadap 

suatu objek /aset tertentu maka ia harus mengasuransikan asset tersebut. 

Didalam suatu pengiriman barang menggunakan pesawat terbang maka 

diperlukan suatu sistem untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut 

terhadap kerusakan atau kehilangan agar para pemakai jasa pengangkutan 

tersebut tidak menderita kerugian yang sangat besar.  

Asuransi Pengangkutan adalah asuransi yang memberikan jaminan 

ganti rugi kepada Tertanggung yang timbul karena bahaya dan/atau 

kecelakaan/kerugian yang terjadi selama pengangkutan barang dari satu 

tempat ke tempat lainnya, terutama dengan alat pengangkutnya seperti kapal 

laut, truck, kereta api, pesawat udara atau kapal-kapal danau/sungai sesuai 

dengan kelaziman pada perdagangan.  

 Sebagai suatu system hukum, dalam hukum atau perjanjian 

asuransi juga dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar 

belakang dari peraturan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip hukum asuransi 

adalah sebagai berikut: 

a) Asas Indemnitas 

																																								 																					
2	Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, SH, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Bina 

Aksara,  1989) , hal. 265	
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 Asas Indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian 

asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan 

memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk 

asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan 

spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung 

oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan 

posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi 

sebelum menderita kerugian.
3
  

b) Asas Kepentingan yang Dapat diasuransikan (Insurable Interest) 

 Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama 

kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang 

bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan 

yang diasuransikan, yang dimaksudkan memiliki kepenringan dalam hal ini 

adalah pihak yang tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikan rupa 

dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang 

bersangkutan menjadi kerugian. 

c) Asas Itikad Baik atau Kejujuran (Utmoast Good Faith) 

 Pada hakikatnya asas kejujuran adalah asas bagi setiap perjanjian 

asuransi yang ada dalam ketentuan KUH Perdata. Pasal 251 KUH Dagang 

mengatur pula mengenai itikad baik atau kejujuran, hal ini disebabkan 

karena perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan 

dengan perjanjian-perjanjian lain dalam KUH Perdata. Tertanggung harus 

																																								 																					
3	Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2001), hal. 98 
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menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan 

keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-

lengkapnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Pasal 251 

menekankan bahwa asas itikad baik atau kejujuran ini kepada tertanggung 

saja. 

d) Asas Subrogasi 

 Fungsi dari asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan 

risiko dari tertanggung ke penanggung yang mana tertanggung membayar 

sejumlah premi dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh penanggung. 

Risiko dalam hal ini tentu saja risiko yang merugikan bagi penanggung 

sehingga tidak relevan apabila tertanggung akan mendapatkan keuntungan 

tertentu apabila kejadian yang dipertanggungkan tersebut terjadi, dalam hal 

ini tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas kerugian yang 

dideritanya, akan tetapi tertanggung mendapatkan lagi ganti rugi dari pihak 

ketiga.  

Dapat disimpulkan bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan 

tertanggung dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga 

yang menyebabkan terjadinya kerugian.
4
 

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (strafbaar feit) 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu 

																																								 																					
4	Angger Sigit Pramukdi dan Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi, 

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hal. 18 
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diperhatikan :           

• Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 

dan diancam pidana. 

• Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

• Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh 

karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada 

hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang 

menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika 

tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. 

• Oleh karena asuransi adalah sebagai pihak penanggung, maka asuransi 

harus berhati-hati dalam mengeluarkan klaim karena dijaman yang 

sekarang ini bisa saja orang atau badan hukum yang mengasuransikan 

barangnya melakukan penipuan yang bertujuan untuk menguntungkan 

diri mereka sendiri 

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya 

perbuatan (diestrafbaarheid van het feit) dan dapat dipidananya orang 

(strafbaarheid van den person). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian 

perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal 

responsibility). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering 
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dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.
5
 

Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan jasa 

asuransi, tidak sedikit juga orang yang menyalahgunakan jasa asuransi 

tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Berkenaan dengan 

kebijakan kriminal terhadap berbagai aktivitas kriminal yang berhubungan 

dengan usaha perasuransian, maka dalam usaha perasuransian terdapat 

beberapa tindak pidana sebagai berikut:  

1.   tindak pidana penipuan asuransi;  

2.   tindak pidana penggelapan asuransi; 

Kecurangan di praktek industri asuransi  merupakan hal yang sudah 

berlangsung lama, boleh dikatakan pola kecurangan klaim berjalan seiring 

dengan perkembangan  industri asuransi. Berpuluh tahun lalu, fraud 

(kecurangan) hanya dilakukan oleh nasabah itu sendiri tanpa melibatkan 

pihak lain dan modusnya juga sangat sederhana. Saat ini, sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan informasi modus fraud sudah banyak berubah 

antara lain dengan  melibatkan sekelompok orang bahkan dengan sengaja 

memalsukan surat-surat yang dibuat oleh pihak berwenang.  

Terkait dengan kejahatan asuransi, ada beberapa pasal Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa digunakan untuk 

mempidana para pelaku relevan dengan tindakan yang telah mereka 

lakukan, diantaranya : Pasal 378, Pasal 381, dan Pasal 382. 

																																								 																					
5	Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 

20 
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Modus kecurangan klaim asuransi sangat beragam, tetapi ada juga 

pola yang sangat umum dilakukan oleh pelaku. Kecurangan tersebut antara 

lain berbentuk : 

1.   Klaim yang Dibuat-buat. 

Sudah ada perencanaan atau niat dengan membuat “setting” agar 

terjadi peristiwa yang di cover oleh polis. Kebakaran yang dibuat-buat 

dengan cara sengaja (by intention) lebih dikenal dengan istilah “arson”. 

2.   Pemalsuan Dokumen 

Memalsukan surat-surat atau dokumen pendukung, misalkan pada 

asuransi marine cargo dokumen-dokumen terkait dengan “cargo” dan 

dokumen dari pihak otoritas (syahbandar dan/atau Dir Jen Perhubungan 

Laut). Dokumen palsu tersebut yang akan digunakan dalam proses 

klaim. 

3.   Pemalsuan Invoice 

Invoice-invoice pembelian barang diperlukan pada saat pengajuan 

klaim, dalam banyak kasus tertanggung yang “nakal” memalsukan 

invoice pembelian dari para supplier. Setelah dilakukan pengecekan, 

supplier memang ada dan sudah membina hubungan bisnis dengan 

tertanggung tetapi nilai pembelian yang dilakukan oleh tertanggung 

tidak sebesar yang tercantum di dalam invoice “palsu” tersebut.
6
 

 

 

																																								 																					
6	Huda. Chairul dan Lukman Hakim., Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi, (Jakarta: 

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006). 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah hubungan perbuatan tindak pidana terhadap asuransi objek 

pertanggungan dan pengajuan klaim kerugian 

1.3 Tujuan Magang 

 Pelaksanaan kegiatan magang diimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik bagi saya sendiri, 

lembaga perguruan tinggi, maupun bagi tempat instansi magang selaku obyek 

pelaksanaan dari kegiatan ini, adapun tujuan yang ingin dicapai tersebut 

adalah: 

1.3.1 Tujuan Umum 

a.  Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa mengenai   

keadaan yang sesungguhnya untuk mempersiapkan diri memasuki 

dunia kerja. 

b. Memperluas wawasan dan mengembangkan cara berpikir logis, 

sistematis, dan praktis sehubungan dengan permasalahan yang 

timbul dalam kehidupan nyata. 

c. Memahami dan mengetahui penerapan teori-teori yang pernah 

diterima pada saat kuliah. 

d. Memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan jenjang 

pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Sebagai tempat untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan ke dalam praktek di dunia kerja yang sesungguhnya. 
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b. Sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang pernah 

diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek kerja yang 

sesungguhnya, apakah teori yang diterima di bangku perkuliahan 

telah sesuai dengan penerapannya, dan untuk mengetahui apakah 

kurikulum yang telah diberikan selama ini telah sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja pada saat sekarang ini. 

c. Untuk dijadikan sebagai bekal dalam mempersiapkan diri terjun ke 

dalam masyarakat dan dunia kerja sesungguhnya. 

d. Untuk menambah wawasan praktis yang terdapat pada instansi 

terkait, sehingga mahasiswa mendapat gambaran realita kerja yang 

sesungguhnya. 

e. Dapat berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. 

1.4 Manfaat magang 

 Dengan dilakukannya kegiatan magang ini maka manfaat teoritis 

dan manfaat praktis yang di dapat diantaranya adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

teori-teori organisasi publik maupun yang bukan publik sebagai 

usaha untuk memperkaya keilmuan dalam dunia hukum dan sebagai 

sarana untuk memperoleh pengalaman kerja guna meningkatkan 

kemampuan diri. 



 10 

b. Bagi lembaga perguruan tinggi untuk menambah dan membuka 

ruang diskusi terbuka untuk dapat menemukan temuan-temuan baru 

faktual yang menjadi kebaruan dalam sisi keilmuan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa supaya bisa mengaplikasikan pengetahuan teoritis 

yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan realitas di lapangan, 

sekaligus untuk menguji kemampuan pribadi untuk berkreasi pada 

ilmu yang dimiliki serta dalam tata cara berhubungan dengan 

masyrakat di lingkungan kerja. 

b. Bagi lembaga perguruan tinggi adalah sebagai media untuk menjalin 

hubungan kerja dengan instansi yang dijadikan sebagai tempat 

magang. 

c. Bagi instansi magang adalah sebagai salah satu bentuk tanggung 

jawab social terhadap masyarakat.   

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

a. Waktu Pelaksanaan  : Setiap hari Senin – Kamis 

                                                  Pukul 09.00 – 18.00 WIB 

                                                  22 Agustus 2016 – 22 Desember 2016 

b. Lokasi Magang  : HSAP & Rekan 

                                       Gedung Gajah, Unit ABC Lantai 3 – B5 

                                      Jl. Dr. Saharjo No. III Jakarta Selatan 12810 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktek ini ditulis dan dibagi menjadi beberapa Bab, 

yaitu Bab I – Bab V , yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang pemilihan topik dan judul, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat magang, waktu dan lokasi pelaksanaan magang, 

serta  sistematika penulisan laporan magang. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini akan  dijelaskan mengenai landasan teori  dan 

landasan konseptual tentang hukum asuransi di Indonesia beserta proses 

pertanggungannya. 

BAB III. GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG 

Bab 3 membahas secara singkat mengenai  sejarah berdirinya 

HSAP & Rekan dan struktur organisasi yang digunakannya serta 

memaparkan bagaimana penerapan struktur organisasi yang ada. 

BAB IV. PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kasus yang penulis 

tangai selama magang yaitu kasus tindak pidana dalam asuransi. Penulis juga 

memuat dokumen-dokumen terkait yang digunakan guna mendukung dalam 

pembahasan kasus tersebut. 

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan 

masalah serta saran-saran yang dapat membantu memecahkan permasalahan 

yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




