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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keadaan yang tidak kekal merupakan sifat alamiah yang 

mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat di ramalkan lebih 

dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan 

pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja 

akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula.Keadaan yang tidak 

pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang 

biasanya selalu di hindari.Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan 

yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu 

menimbulkan rasa tidak aman yang lazim di sebut sebagai risiko.
1
 

Kenyataan bahwa sesungguhnya manusia itu selalu berupaya mencari 

“siapa” yang bersedia menerima pelimpahan risikonya itu.Siapa, dalam hal ini 

dan sejarah membuktikan bahwa pelimpahan risiko itu hanya ditangani oleh 

satu lembaga ialah Lembaga Asuransi.
2
 

Asuransi atau pertanggungan dalam perngertian hukum mengandung 

arti yang pasti ialah sebagai suatu jenis perjanjian.Meskipun demikian 

perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti ialah yang 

berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan 

perjanjian. 
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Perjanjian asuransi diatur dalam 2 kodifikasi, baik dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)  maupun dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD).
3
 

Dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah 

satu dari perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 

1774 KUHPer
4
. Sedangkan dalam KUH Dagang yang mengatur perjanjian 

asuransi dimulai dalam Pasal 246 KUHD
5
 yaitu yang memberikan batasan 

perjanjian asuransi, dalam perjanjian asuransi adanya prinsip-prinsip atau 

asas-asas yang berlaku bagi asuransi, prinsip-prinsip tersebut memberikan 

pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan 

kepemilikan dan kebendaan, salah satu prinsip tersebut ialah prinsip iktikad 

baik. 

Setiap perjanjian harus dilandasi oleh iktikad baik para pihak yang 

mengadakan perjanjian  tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUHD, 

bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang 

sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya mengenai 

keadaan obyek yang diasuransikan. Seharusnya prinsip ini diberlakukan juga 

kepada penanggung, tetapi ketentuan pasal 251 KUHD menekankan pada 

tertanggung saja, sehingga mensyaratkan tertanggung harus mempunyai 
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4
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kejadian yang belum tentu. 
5
 Pasal 246 KUHD berbunyi: Asuransi atau pertanggungan  adalah suatu perjanjian, dengan 

mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian , kerusakan, 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa 

yang tidak tertentu. 
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kepentingan untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi dan pada 

penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian apabila kerugian 

terjadi disebabkan perbuatan sengaja oleh tertanggung.
6
 

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip Iktikad baik adalah 

menyembunyikan fakta tentang kesehatan diri tertanggung dengan cara 

menyampaikan informasi secara tidak jujur, pelanggaran tersebut dapat 

menyebabkan persoalan hukum dikemudian hari terhadap pelaksanaan 

perjanjian, seperti persoalan hukum di salah satu asuransi yang di hadapi oleh 

ahli waris dari almarhum saran yang berperkara dengan pihak asuransi, kasus 

ini bermula ketika salah satu nasabah, yaitu almarhum saran yang berdomisili 

di Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi mengajukan penutupan asuransi (klaim) 

pada tanggal 7 November 2003 dan dokumen polisnya telah dinyatakan 

lengkap yang diterbitkan oleh Penanggung pada tanggal 21 November 2003. 

Berdasarkan dokumen penutupan terdapat 2 polis, yaitu whole life dengan 

uang pertanggungan Rp. 1Miliar. Angsuran tahun pertama telah dibayar oleh 

almarhum saran selaku pihak tertanggung sebesar Rp.17,2 juta. Pada tanggal 

15 Januari 2004 tertanggung meninggal dunia karena menderita sakit CA 

Nasopharing (Kanker Tenggorokan), sayangnya penyakit ini tidak 

diberitahukan almarhum saran dalam pengajuan surat permohonan permintaan 

asuransi, sehingga pihak penanggung memandang klaimnya cacat. Lebih 

                                                           
6
Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Bandung 

: PT Alumni, hal 69-70 



4 
 

lanjut dikatakan pihak Penanggung menolak pembayaran klaim asuransi 

tersebut, karena terdapat unsur ketiadaan iktikad baik.
7
 

Dalam hal permasalahan ini, maka penulis bermaksud untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul PRINSIP IKTIKAD BAIK 

DALAM PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian yang  telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, 

maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip iktikad baik pada perjanjian Asuransi 

Kesehatan? 

2. Bagaimana penyelesaian hukum apabila tertanggung tidak melaksanakan 

prinsip iktikad baik pada perjanjian Asuransi Kesehatan?   

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif  

Untuk mengetaui penjelasan mengenai pelaksanaan prinsip iktikad baik 

pada perjanjian Asuransi Kesehatan serta untuk mengetaui penyelesaian 

hukum apabila tertanggung tidak melaksanakan prinsip iktikad baik pada 

perjanjian Asuransi Kesehatan  
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2. Tujuan Subyektif  

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu 

hukum Universitas Muhammadiya Surakarta serta menambah 

pengetahuan, wawasan dalam perjanjian yang terjadi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum 

perdata dan memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu 

hukum yaitu hukum perdata, serta untuk melatih penulis dalam 

mengungkapkan masalah tertentu dengan metode-metode ilmiah yang 

menunjang pengembangan ilmu pengetauan yang penulis dapat selama 

perkuliahan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Prinsip iktikad baik berdasarkan atas kepercayaan antara pihak 

penanggung dengan pihak tertanggung dalam melaksanakan kontrak 

penutupan pertanggungan (asuransi), sehingga disini si penanggung harus 

dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya 

syarat/kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan 

ganti sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan. Sebaliknya tertanggung 

juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau 

kepentingan yang dipertanggungkan, artinya dia tidak boleh menyembunyikan 
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keterangan yang diketauinya dan harus memberikan keterangan yang benar 

tentang sebab musabab terjadinya kerugian
8
 

Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup 

perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitaukan kepada calon 

penanggung semua fakta yang diketauinya atau yang seharusnya diketauinya, 

sehingga calon penanggung dapat memutuskan, apakah akan menutup 

perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan 

menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitauan 

itu yang utama adalah menyangkut fakta-fakta yang sudah diketaui oleh calon 

penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketaui oleh calon 

penanggung.
9
 

Dengan Demikian prinsip ini prinsip paling penting dalam perjanjian 

asuransi. Penerapan prinsip ini dalam praktek asuransi antara lain terjadi pada 

saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi, yang artinya bukan 

hanya sekedar iktikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran 

sempurna dari pihak tertanggung dalam mengungkapkan semua fakta 

mengenai kodisi diri, kesehatan maupun kekayaan/harta bendanya kepada 

pihak penanggung. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan 

asuransi), yaituberkewajiban untuk menjelaskan risiko yang di jamin maupun 

yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat dilakukan melalui 

agennya.
10
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F. Metode Penelitian 

Langkah pertama yang harus dilakukan guna menyusun penulisan ini 

adalah penelitian. Disisi lain penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan 

menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum, untuk selanjutnya mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan 

yang ada.
11

 

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan normatif empiris, yaitu merupakan penggabungan antara 

pendekatan normatif dengan adanya unsur empiris, mengenai 

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya 

pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.
12

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada , yang berlangsung saat ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk melengkapi data penelitian, mengambil lokasi penelitian di 

Asuransi Kesehatan Bringinlife dan Asuransi Prudential Kota Surakarta 
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 Surjono Sukanto,2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI press, hal.43 
12

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,diakses dari https://idtesis.com/metode-

penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 20.30 

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/


8 
 

4. Bentuk dan Jenis data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dar dua jenis 

sumber yang berbeda, yaitu : 

a. Data Primer  

Data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud 

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,
13

 dari pihak-pihak yang terlibat 

dengan objek yang diteliti dalam hal ini yang menjadi sumber data 

primer adalah  pegawai pada kantor Asuransi Bringinlife dan Asuransi 

Prudential Kota Surakarta 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yang di gunakan meliputi : 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum yang 

berlakunya bersifat mengikat, antara lain: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

c) Undang- undang Nomor40 tahun 2014 tentang  Perasuransian 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan 

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa 

berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, 
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berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan 

dengan Asuransi  

5. Metode Pengumpulan data  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang valid dan 

absah, diantaranya adalah : 

a. Studi Kepustakaan  

Yaitu dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi 

dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan 

data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus 

permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Studi Lapangan  

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara 

mengamati objek datanya.
14

Cara perolehan datanya yaitu dengan 

melihat, mengamati, mewawancari narasumber dan mempelajari serta 

menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam 

setiap penelitian.Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-

data yang diperoleh.Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan 
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 Jogiyanto,2008, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.89 
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kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis, 

untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif, 

karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian 

dilanjutkan dengan mengolah data mentah yang di peroleh untuk 

dianalisa.Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang 

dilakukan dengan pengkorelasian data yang diperoleh dengan hukum 

positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang di 

teliti. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan 

penulisan hukum, maka sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I mengenai Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan 

BAB II mengenai tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

mengemukakan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai 

tinjauan umum tentang Asuransi tinjauan tentang perjanjian Asuransi serta 

tinjauan tentang Asuransi Kesehatan. 

BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai 1) Pelaksanaan prinsip iktikad baik 

pada perjanjian Asuransi Kesehatan. 2) Penyelesaian hukum apabila 
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tertanggung tidak melaksanakan prinsip iktikad baik pada perjanjian asuransi 

kesehatan.  

BAB IV mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalaham 

yang di teliti 

 

 

 


