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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Asuransi 

2.1.1 Pengertian Asuransi 

Terdapat beberapa pengertian atau definisi mengenai asuransi berdasarkan 

pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang 

sama. 

Definisi asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dikutip oleh Abdul R. Saliman (2014:181): 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 

menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang 

tidak tentu”. 

 

Definisi asuransi menurut Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 

No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dikutip oleh Abdulkadir 

Muhammad (2011:11): 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 

atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul 

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan”. 

 

Definisi asuransi menurut Zian Faradois (2013:11): 

“Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk 

melimpahkan, mengalihkan, atau mentransfer risiko yang ditanggung 

kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam 

rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin 

perlindungan terhadap risiko yang memungkinkan terjadi di masa depan 

seiring dengan ketidakpastian itu sendiri”. 
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Definisi asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang 

dikutip oleh Zian Faradois (2013:12): 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Didalam perjanjian 

tersebut, pihak pertama memiliki keharusan untuk membayar iuran (premi), 

sementara pihak kedua berkeharusan untuk memberikan jaminan 

perlindungan sepenuhnya kepada pihak yang membayar iuran tersebut 

apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau 

barang yang dimiliki oleh pihak pertama, sesuai dengan perjanjian yang 

telah dibuat atau disepakati”. 

 

Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack yang dikutip oleh 

Zian Faradois (2013:12): 

“Asuransi adalah suatu alat guna mengurangi risiko keuangan 

dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, 

supaya kemungkinan terjadinya risiko kerugian individu bisa diprediksikan, 

kemudian dipikul sama merata oleh mereka yang bergabung”. 
 

Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green yang dikutip oleh Zian 

Faradois (2013:13): 

“Asuransi merupakan suatu lembaga ekonomi yang bertujuan guna 

mengurangi risiko dengan cara mengombinasikan-dalam suatu pengelolaan-

sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga keberadaan 

kemungkinan terjadinya risiko kerugian tersebut secara menyeluruh bisa 

diprediksikan dalam batas-batas tertentu”. 

 

Berdasarkan definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, 

dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu 

pihak tertanggung dan pihak penanggung yang bertujuan guna mengurangi risiko 

dengan cara pihak tertanggung melakukan pembayaran premi (iuran) secara 

teratur sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan kepada pihak penanggung 

sebagai pergantian polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko seseorang 

yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. 

 

2.1.2 Istilah dan Definisi Perasuransian 

Definisi perasuransian menurut Abdulkadir Muhammad (2011:5):  

 

“Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam 

perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian 
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berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan 

atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila 

kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum 

“perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan 

asuransi”.  

 

Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis, yaitu : 

a. Usaha dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance 

business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut 

Perusahaan Asuransi (insurance company). 

b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha 

penunjang usaha asuransi (complementary insurance business). 

Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut 

perusahaan penunjang asuransi (complementaru insurance company). 

 

Dengan demikian, dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua 

jenis kegiatan asuransi, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. 

Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan 

penunjang asuransi. 

Perusahaan penunjang asuransi menurut Ketentuan Pasal 2 huruf (b) 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dikutip 

oleh Abdulkadir Muhammad (2011:6): 

 “Perusahaan penunjang asuransi adalah jenis perusahaan yang 

menjalankan usaha penunjang usaha asuransi”.  

Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan: 

a. Jasa keperantaraan; 

b. Jasa penilaian kerugian asuransi; 

c. Jasa aktuaria. 

 

2.1.3 Unsur-Unsur Asuransi 

Unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan menurut Abdul R. 

Saliman (2014:182) adalah sebagai berikut: 

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan). 
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2. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin 

akan membayar ganti rugi). 

3. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung). 

4. Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung). 

5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diderita oleh tertanggung). 

6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya. 

 

Unsur-unsur asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad 

(2011:8): 

a. Pihak-pihak 

Subjek asuransi adalah pihak-pihak asuransi, yaitu penanggung dan 

tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung 

adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang 

dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian 

atas harta miliknya yang diasuransikan. 

b. Status pihak-pihak 

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat 

berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (Persero) atau koperasi. 

Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau 

badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung 

berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang 

diasuransikan. 

c. Objek asuransi 

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat 

pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui 

objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. 

Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan 

pengalihan resiko. Sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan 

memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. 
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d. Peristiwa asuransi 

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan 

atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek 

asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan 

syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas 

tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini 

merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi 

asuransi. 

e. Hubungan asuransi 

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung 

adalah keterkaitan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau 

kesepakatan bebas. Keterkaitan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari 

penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing 

terhadap satu sama lain (secara timbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan 

asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada 

penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan resiko. Jika 

terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung 

wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Tetapi 

jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap 

menjadi milik penanggung. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian menurut 

Abdulkadir Muhammad (2011:10) adalah sebagai berikut: 

a. Penanggung dan tertanggung 

b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung 

c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung 

d. Tujuan yang ingin dicapai 

e. Risiko dan premi 

f. Evenemen dan ganti kerugian 

g. Syarat-syarat yang berlaku 

h. Bentuk akta polis asuransi. 
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2.1.4 Tujuan Asuransi 

Tujuan asuransi menurut Abdulkadir Muhammad (2011:12) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengalihan Risiko 

 Perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung 

untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung 

mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta 

kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan 

asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila 

sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, 

penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya 

dari tertanggung. 

  

2. Pembayaran Ganti Kerugian 

 Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang 

menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada 

tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan 

jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian 

(partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan 

demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh 

pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.  

 Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam 

jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa 

diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah 

disepakati bersama seperti yang tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang 

disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan 

penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau 

kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, 

karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan, dan tidak dapat dinilai 

dengan uang. 
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3. Pembayaran Santunan 

 Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian 

bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance), 

artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, 

bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security 

insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman 

bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan 

membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak 

memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. 

 Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang 

terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang. 

Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, mereka (atau 

ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung 

(BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan undang-undang. Jadi, tujuan 

mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk 

melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi 

santunan sejumlah uang. 

 

2.1.5 Prinsip-Prinsip Asuransi atau Pertanggungan 

 Prinsip dasar asuransi atau pertanggungan menurut KUH Dagang yang 

dikutip oleh Abdul R. Saliman (2014:182) adalah sebagai berikut: 

 

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan atau 

Dipertanggungkan (Insurable Interest) 

 Prinsip kepentingan yang bisa diasuransikan atau dipertanggungkan ini 

terkandung dalam ketentuan Pasal 250 KUH Dagang yang pada intinya 

menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek 

yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat 

diasuransikan (insurable interest), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan 

uang. Dengan perkataan lain, menurut asas ini seseorang boleh mengasuransikan 
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barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang 

yang dipetanggungkan. 

 Prinsip insurable interest menurut Zian Farodis (2013:28):  

 “Dalam prinsip insurable interest, sesuatu yang dipertanggungkan 

semata-mata hanya menyangkut kepentingan yang bisa mengakibatkan 

kerugian dalam konteks finansial atas sesuatu yang dipertanggungkan”. 

 

 Inilah beberapa unsur dalam insurable interest: 

a. Harus berupa suatu hak, kepentingan, harta, jiwa, atau tanggung gugat; 

b. Keadaan yang dimaksud dalam penjelasan pertama adalah suatu yang 

dapat dipertanggungkan (subject matter of insurance); 

c. Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang bisa 

dipertanggungkan, dalam hal ini adalah pihak tertanggung bisa menuai 

manfaat apabila tidak terjadi peristiwa kerusakan dan akan menderita 

berupa kerugian apabila yang dipertanggungkan mengalami kerusakan; 

serta 

d. Antara pihak tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan harus 

memiliki hubungan yang disahkan secara hukum. 

 

2. Prinsip Keterbukaan (Utmost Good Faith) 

 Menurut Abdul R. Saliman (2014:183): Prinsip keterbukaan (utmost 

good faith) ini terkandung dalam ketentuan Pasal 251 KUH Dagang yang pada 

intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya 

didasari itikad baik. 

 Sedangkan menurut Zian Farodis (2013:29): Prinsip utmost good faith 

secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai “niatan baik”. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah dalam menetapkan kontrak atau persetujuan, sudah seharusnya 

dilakukan semata-mata berlandaskan dengan niatan baik. Dengan demikian, tidak 

dibenarkan jika kemudian baik dari pihak tertanggung maupun penanggung 

menyembunyikan suatu fakta yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian bagi 
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salah satu pihak diantara keduanya. Prinsip semacam ini sebenarnya berlaku 

dalam segala bentuk perjanjian maupun persetujuan. 

 Kewajiban dalam memberikan informasi serta fakta yang benar oleh kedua 

belah pihak antara pihak tertanggung dan penanggung disebut sebagai duty of 

disclosure. Selain itu dalam prinsip utmost good faith juga terdapat beberapa 

unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, yaitu: 

a. Non disclosure, yakni suatu unsur yang pada dasarnya mengemukakan 

bahwa informasi atau fakta yang tidak diungkap disebabkan oleh unsur 

ketidaktahuan, atau karena dianggap bahwa fakta tersebut tidak diperlukan 

atau tidak penting. Apabila berpijak pada prinsip utmost good faith, hal itu 

tidak bisa dibenarkan dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran; 

b. Concealment, yakni kesengajaan untuk tidak mengungkap atau 

menginformasikan suatu fakta materil dengan tujuan yang 

menyembunyikan; 

c. Fraudulent misrepresentation, yakni kesengajaan memberikan gambaran 

palsu atau yang tidak sebenarnya atas suatu fakta materil; 

d. Innocent misrepresentation, yakni ketidaksengajaan dalam memberikan 

gambaran atau informasi yang tidak sebenarnya tentang suatu fakta 

materil”.  

 

3. Prinsip Indemnity 

 Menurut Abdul R. Saliman (2014:183): Prinsip indemnity terkandung 

dalam ketentuan Pasal 252 dan Pasal 253 KUH Dagang. Menurut prinsip 

indemnity bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung 

kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh 

tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi 

asuransi atau pertanggungan. Dengan perkataan lain, inti dari prinsip indemnity 

adalah seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung 

dengan jumlah ganti kerugiannya. 
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4. Prinsip Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung 

 Menurut Abdul R. Saliman (2014:183): Prinsip subrogasi ini terkandung 

dalam ketentuan Pasal 284 KUH Dagang yang pada intinya menentukan bahwa 

apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip indemnity, 

maka si tertanggung tak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, 

walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang 

dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang 

telah memberikan ganti rugi dimaksud. 

 

5. Prinsip Kontribusi (Contribution) 

 Menurut Zian Farodis (2013:36): Prinsip kontribusi merupakan bagian 

dari konsekuensi logis prinsip indemnity. Dalam prinsip semacam ini, penanggung 

memiliki hak otoritas guna mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki 

kepentingan serupa untuk turut andil dalam membayar ganti rugi kepada pihak 

tertanggung, meskipun secara jumlah nominal masing-masing penanggung tidak 

lantas harus sama. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila pihak tertanggung, pada 

saat bersamaan, mempertangungkan suatu objek benda atas suatu risiko yang 

sama kepada beberapa penanggung atau pihak perusahaan asuransi. 

 Dalam situasi semacam itu, apabila sewaktu-waktu terjadi klaim maka 

masing-masing pihak perusahaan asuransi yang berperan sebagai penanggung 

memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi secara proporsional dengan 

jumlah nominal sesuai dengan yang ditanggungnya.” 

 

2.2 Perjanjian Asuransi 

 Menurut Abdul R. Saliman (2014:183): Asuransi atau pertanggungan 

merupakan perjanjian timbal balik, dalam arti suatu perjanjian, dalam mana kedua 

belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai, di mana pihak 

tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi, yang jumlahnya 

ditentukan oleh penanggung, sedangkan pihak penanggung memiliki kewajiban 

untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung. 
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2.2.1 Syarat-Syarat Sah Asuransi 

 Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:49): Asuransi merupakan salah 

satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena perjanjian asuransi 

merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu 

perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-

syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan 

tersebut, ada 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, 

kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat sah yang diatur 

dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 

KUHD. 

1. Kesepakatan (consensus) 

 Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. 

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi: 

a. Benda yang menjadi objek asuransi 

b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi 

c. Evenemen dan ganti rugi 

d. Syarat-syarat khusus asuransi 

e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis 

 Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan 

secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya 

kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. 

Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian 

asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua 

belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Penggunaan 

jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-undang.  

 

2. Kewenangan (authority) 

 Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan 

perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut 

ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif 

artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian 
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(trusteeship), dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya 

tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda 

tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Sedangkan penanggung adalah pihak 

yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan. 

Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga maka 

tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari 

pihak ketiga yang bersangkutan. 

 Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya 

dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, melainkan juga dalam hubungan 

internal dilingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung, dan hubungan 

dengan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi, asuransi 

untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi 

dimuka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk 

bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan perusahaan asuransi. 

 

3. Objek Tertentu (fixed object) 

 Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, 

dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan 

terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Sedangkan objek tertentu dapat berupa 

jiwa dan raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek 

tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Apabila berupa 

harta kekayaan, maka harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, dimana 

letaknya, apa nama mereknya, buatan darimana, berapa nilainya dan sebagainya. 

Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, ada hubungan 

keluarganya, dimana alamatnya dan sebagainya. 

 Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia 

harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi 

itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta 

kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan 

tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek 
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asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai 

pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi. 

 

4. Kausa yang Halal (legal cause) 

 Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak 

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

bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan klausa yang tidak halal itu, tujuan 

yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko 

atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, penanggung 

menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko 

beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih. 

 

5. Pemberitahuan (notification) 

 Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai 

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

Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Kewajiban 

pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi 

pemberatan risiko atas objek asuransi. 

 

2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Asuransi 

 Perjanjian asuransi merupakan sebuah kontrak yang bersifat legal. Kontrak 

tersebut menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi, premi yang harus 

dibayar oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai jasa pengalihan 

risiko, sekaligus besarnya dana yang keberadaannya bisa diklaim di masa depan, 

termasuk biaya administratif dan keuntungan. 

 Perjanjian asuransi merupakan bagian dari hukum asuransi itu sendiri. 

Dalam hukum asuransi, ditetapkan bahwa objek pertanggungan dalam perjanjian 

asuransi bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan, tanggung jawab 

hukum, serta berbagai kepentingan lainnya yang dimungkinkan bisa hilang, rusak, 

ataupun berkurang nilainya. 
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 Adapun unsur-unsur asuransi dalam sebuah perjanjian asuransi atau 

hukum asuransi, antara lain, meliputi: 

a. Subjek hukum, yaitu mencakup perusahaan asuransi sebagai pihak 

penanggung dan nasabah sebagai pihak tertanggung; 

b. Substansi hukum berupa pengalihan risiko; 

c. Objek pertanggungan, bisa berupa benda maupun kepentingan lain yang 

melekat padanya keberadaannya bisa dinilai dengan finansial; serta 

d. Adanya peristiwa yang tidak tentu yang dimungkinkan bisa terjadi kapan 

saja di masa depan. 

 

2.3 Premi Asuransi 

2.3.1 Premi Unsur Penting 

 Pengertian premi asuransi menurut Abdulkadir Muhammad (2011:103):  

 “Dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam 

asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh 

tertanggung kepada penanggung”.  

 Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan 

risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai 

imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidak-

tidaknya asuransi tidak berjalan. 

 Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak 

terjadi kesepakatan timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi 

asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah 

dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak 

premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada 

tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci 

perjanjian asuransi. 

 Dalam asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayar 

lebih dahulu pada saat asuransi diadakan. Tetapi ada asuransi yang diadakan 

untuk jangka waktu panjang, misalnya asuransi jiwa, pembayaran premi dapat 

dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian 
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ini, jika pada suatu tertentu premi belum dibayar asuransi berhenti. Setelah premi 

periode tertunggak itu dibayar asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar 

mengakibatkan asuransi itu batal. 

 Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar 

biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: 

“Premi harus dibayar di muka (pada waktu yang telah ditentukan)”. Jika premi 

tidak dibayar pada waktu yang ditentukan, maka asuransi tidak berjalan. 

 Berdasarkan uraian diatas,  maka dapat dipahami bahwa premi adalah 

syarat yang mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. 

Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut: 

a. Dibayar dalam bentuk sejumlah uang 

b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung 

c. Sebagai imbalan pengalihan risiko 

d. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. 

 

2.3.2 Jumlah Premi yang Harus Dibayar 

 Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:105): Penetapan tingkat premi 

asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya 

jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan bedasarkan 

penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan 

besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara 

layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian 

rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung 

berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena 

peristiwa menimbulkan kerugian. 

 Menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 

yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad (2011:106):  

 “Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada 

Perusahaan Asuransi atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi untuk 

kepentingan tertanggung”.  
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 Dalam hal premi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, 

perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi 

sebelum berkahir tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis 

asuransi yang bersangkutan. Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan 

Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, 

Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan  wajib bertanggung jawab atas 

pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu 

antara habisnya tenggang waktu sampai diserahkannya premi kepada Perusahaan 

Asuransi. 

 

2.3.3 Fungsi Polis Asuransi 

 Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD yang dikutip oleh Abdulkadir 

Muhammad (2011:59):  

 “Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta 

yang disebut polis”.  

 Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 

yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad (2011:59):  

 “Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apa pun, berikut 

lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh 

mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan 

penafsiran yang berada mengenai risiko yang ditutup asuransinya, 

kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit 

tertanggung mengurus haknya.” 

 

 Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi 

perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis 

isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau 

kalimat yang mengandung yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga 

mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban 

mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu, polis juga memuat 

kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi 

dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.  
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2.3.4 Batalnya Asuransi 

 Menurut Zian Farodis (2013:42) batalnya asuransi ialah: 

  “Bahwa pada dasarnya asuransi merupakan suatu perjanjian, maka 

pada saat bersamaan, keberadaan asuransi tersebut bisa pula diancam 

dengan risiko batal atau bisa pula dibatalkan apabila ternyata terbukti tidak 

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.”  

 

 Diantara hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya asuransi tersebut, 

antara lain adalah: 

a. Memuat suatu keterangan yang tidak benar atau kekeliruan atau bisa pula 

apabila pihak tertanggung ternyata tidak memberikan keterangan yang 

lengkap, atau bisa pula dipahami tidak memberitahukan hal-hal yang 

diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung 

maka aan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut; 

b. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi 

disepakati atau ditandatangani; 

c. Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui jalur 

membebaskan pihak penanggung dari segala bentuk kewajibannya di masa 

depan; 

d. Terdapat suatu pengakalan cerdik, penipuan, atau bisa pula kecurangan 

yang dilakukan oleh pihak tertanggung; 

e. Objek yang dipertanggungkan-berdasarkan pada peraturan yang terdapat 

dalam undang-undang yang berlaku ternyata tidak diperbolehkan untuk 

diperjualbelikan. 

 

2.4 Risiko Asuransi atau Pertanggungan 

2.4.1 Pengertian Risiko 

 Pengertian risiko menurut Abdul R. Saliman (2014:184): 

  “Secara umum arti risiko dalam pengertian hukum adalah beban 

kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar keharusan.” 

  Dalam pengertian lain, bisa juga dikemukakan bahwa yang disebut 

dengan risiko adalah ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu 

kerugian di masa yang akan datang. Jadi, dalam pengertian ini asuransi atau 
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pertanggungan menjadikan suatu ketidakpastian , yaitu dalam hal terjadinya suatu 

kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa yang dimaksud dengan risiko (risk) dalam hukum asuransi atau 

pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak 

tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, risiko mana yang 

merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan. 

 

2.4.2 Macam-Macam Risiko 

 Menurut Abdul R. Saliman (2014:185), mengenai risiko dalam asuransi 

terdapat beraneka ragam, antara lain: 

1. Risiko Murni 

 Risiko murni (pure risk) adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti 

bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika kejadian tersebut terjadi, maka 

timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian itu tidak terjadi, maka keadaan 

sama sekali seperti sediakala (tidak untung atau tidak rugi). Melihat kepada objek 

yang terkena risiko, maka risiko murni tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

a. Risiko perorangan (personal risk) merupakan suatu risiko yang tertuju 

langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan memengaruhi 

secara langsung terhadap penghasilannya. 

b. Risiko harta benda (property risk) adalah suatu risiko yang tertuju kepada 

harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang 

atau rusaknya harta benda tersebut. 

c. Risiko tanggung jawab (liability risk) adalah risiko yang mungkin akan 

timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan suatu 

perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. 

 

2. Risiko Spekulasi 

 Berbeda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi (spekulative risk) 

merupakan kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan dua kemungkinan, 

dimana kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan, sedangkan 

kemungkinan kedua adalah dia akan menderita kerugian. 
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3. Risiko Khusus 

 Risiko khusus adalah risiko yang terlibat dari tindakan individu dengan 

dampak hanya terhadap seorang tertentu saja. Berkaitan dengan risiko tersebut, 

maka dalam penanganannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menghindari risiko (avoidance) 

b. Mengurangi risiko (reductian) 

c. Mempertahankan risiko (retention) 

d. Membagi risiko (risk sharing) 

e. Mengalihkan risiko (risk transfer). 

 

2.5 Asuransi Kematian atau Asuransi Jiwa 

2.5.1 Pengertian Asuransi Kematian atau Asuransi Jiwa 

Pengertian asuransi jiwa menurut Zian Farodis (2013:63): 

 “Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang 

memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang bertalian erat dengan 

jiwa maupun meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan”. 

 

 Pengertian asuransi jiwa menurut ketentuan Pasal 302 KUHD yang dikutip 

oleh Abdulkadir Muhammad (2011:195):  

 “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang 

berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang 

ditentukan dalam perjanjian”. 

 

 Dalam Pasal 303 KUHD yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad 

(2011:195) ditentukan:  

 “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan 

tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”. 

 

 Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat 

mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk 
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kepentingan pihak ketiga, asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama 

jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. 

 

2.5.2 Tujuan Asuransi Kematian atau Asuransi Jiwa 

 Tujuan asuransi kematian menurut Zian Farodis (2013:64): Pada 

dasarnya asuransi jiwa merupakan asuransi yang memiliki tujuan untuk 

menanggung seseorang berkenaan dengan kerugian finansial yang dialaminya, 

yang keberadaannya tidak terduga.  

 Dalam hal ini terdapat dua hal yang menjadi tujuan dari asuransi jiwa, 

yaitu: 

1. Asuransi jiwa menjamin hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan 

apabila sewaktu-waktu pemegang polis tiba-tiba meninggal 

2. Asuransi jiwa bisa memenuhi kebutuhan hidup apabila pemegang polis 

masih hidup sesudah masa kontrak berakhir. 

 

2.5.3 Polis Asuransi Kematian atau Asuransi Jiwa 

1. Bentuk dan Isi Polis 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD yang dikutip oleh Abdulkadir 

Muhammad (2011:196): asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan 

bentuk akta yang disebut polis. Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD yang dikutip 

oleh Abdulkadir Muhammad (2011:196): polis asuransi jiwa memuat: 

a. Hari Diadakan Asuransi 

 Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan asuransi. Hal ini 

penting untuk mengetahui kapan asuransi itu mulai berjalan. Dengan demikian, 

dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung. 

b. Nama Tertanggung 

 Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang 

wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen, 

atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak 

menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Selain 

tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat (beneficiary), 
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yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung 

karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam 

polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. 

c. Nama Orang yang Jiwanya Diasuransikan 

 Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. 

Jiwa seseorang merupakan objek asuransi yang tidak berwujud, yang hanya dapat 

dikenal melalui wujud badannya. Orang yang punya badan itu mempunyai nama 

dan jiwanya diasuransikan. Orang tersebut biasanya adalah pihak ketiga yang 

berkepentingan. Namanya itu hars dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini 

tertanggung dan orang jiwanya diasuransikan itu berlainan. 

d. Saat Mulai dan Berakhirnya Evenemen 

 Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku 

asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung. 

Apabila dalam jangka waktu itu terjadi evenmen, maka penanggung berkewajiban 

membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai 

penikmat (beneficiery). 

e. Jumlah Asuransi 

 Jumlah asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada 

saat diadakan asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh 

penanggung kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu 

asuransi tanpa terjadi evenemen. Menurut Pasal 305 KUHD yang dikutip oleh 

Abdulkdir Muhammad (2011:198): “Perkiraan jumlah dan syarat-syarat 

asuransi sama sekali ditentukan oleh perjanjian bebas antara tertanggung dan 

penanggung”. Dengan adanya perjanjian bebas tersebut, asas kepentingan dan 

asas keseimbangan dalam asuransi jiwandikesampingkan. 

f. Premi Asuransi 

 Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung 

kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama 

asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah 

asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi. 
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2. Penanggung, Tertanggung, dan Penikmat 

 Abdulkadir Muhammad (2011:198), Dalam hukum asuransi minimal 

terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak 

yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari 

tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka 

penanggung berkewajiban mengganti kerugian. 

 Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung, maka 

penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu 

asuransi tanpa terjadi evenemen, maka penanggung wajib membayar sejumlah 

uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi 

jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan 

hidup atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa 

merupakan badan hukum milik swasta atau badan hukum milik negara. 

 Asuransi dapat juga dikatakan untuk kepentingan pihak ketiga, dan ini 

harus dicantumkan dalam polis. Dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang 

berkepentingan disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk 

oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila 

terjadi evenemen meninggalnya tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang 

meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, melainkan penikmat 

yang ditunjuk atau ahli waris tertanggung lah yang berhak menerima santunan.  

 Apabila tertanggung bukan penikmat, maka hal ini dapat disamakan 

dengan asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Penikmat selaku pihak 

ketiga tidak mempunyai kewajiban membayar premi terhadap penanggung. 

Asuransi diadakan untuk kepentingannya, tetapi tidak atas tanggung jawabnya. 

Apabila tertanggung mengasuransikan jiwanya sendiri, maka tertanggung sendiri 

berkedudukan sebagai penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada 

penanggung. Dalam hal ini, tertanggung adalah pihak dalam asuransi sekaligus 

penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Asuransi jiwa 

untuk kepentingan pihak ketiga (penikmat) harus dicantumkan dlam polis. 
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3. Macam-Macam Polis Asuransi Jiwa 

 Zian Farodis (2013:66), Polis asuransi jiwa dapat diklasifikasikan 

menjadi empat jenis, yaitu term insurance, whole life, universal life, serta annuity 

contract. Dari keempat jenis polis asuransi jiwa tersebut, terdapat perbedaan 

pokok yang pada dasarnya terletak pada jangka waktu, keuntungan, serta 

fleksibelitas. 

1. Polis asuransi bermasa (term insurance) 

 Term insurance atau asuransi berjangka mewajibkan pihak penanggung 

yaitu perusahaan asuransi guna membayar jumlah nominal polis apabila pada 

suatu periode tertentu tertanggung mengalami peristiwa yang tidak diinginkan, 

yaitu meninggal dunia. Akan tetapi, kontrak tersebut akan menjadi tidak bernilai 

apabila dalam tempo waktu yang sudah ditetapkan, ternyata tertanggung masih 

berada dalam keadaan selamat atau hidup. Maka, kontrak akan berakhir dengan 

tanpa nilai. 

 Dalam hal ini term insurance terdiri atas: 

a. Straight term insurance. Straight term insurance merupakan asuransi yang 

memiliki jangka waktu satu atau beberapa tahun, dan akan berakhir pada 

waktu yang sudah ditetapkan. Terkait dengan ketetapan jangka waktu 

polis, antara lain, dimulai dari 1,5,10 hingga 20 tahun, dan akan berakhir 

pada kisaran umur 65 atau 70 tahun. Jenis polis semacam ini 

terkategorikan sebagai polis yang cukup populer. 

b. Renewable term insurance. Renewable term insurance memungkinkan 

bagi pemilik polis guna melakukan perpanjangan polis sebelum jangka 

waktu yang sudah ditetapkan berakhir, tanpa harus memenuhi kembali 

persyaratan maupun pembuktian seperti surat keterangan sehat oleh 

tertanggung dari dokter. 

c. Yearly renewable term. Yearly renewable term pada prinsipnya, adalah 

wujud asli dari asuransi berjangka. Atas opsi dari pemilik, tanpa perlu 

melakukan pembuktian insurability, polis sudah dapat diperpanjang pada 

setiap tahunnya. Meski demikian, fasilitas perpanjangan tersebut masih 

memiliki batasan waktu yang lazimnya disandarkan pada umur, sesuai 
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dengan jangka waktu berakhirnya kontrak. Pada umumnya, batasan umur 

tersebut antara 65 atau 70 tahun. 

d. Convertible term. Convertible term memungkinkan bagi polis guna 

dikonversikan menjadi program lain. Misalnya, beralih ke program 

endowment atau asuransi seumur hidup, pada suatu periode tertentu, tanpa 

harus melakukan pembuktian insurability. Dalam konteks ini, lazim 

beberapa perusahaan asuransi meniadakan beberapa bentuk kemungkinan 

konversi oleh pemilik polis dengan cara menawarkan convertible term 

otomatis sebagai suatu polis, yaitu semacam konversi otomatis yang 

dinyatakan dalam suatu tanggal tertentu dalam polis. 

  

2. Endowment 

 Dalam wilayah endowment insurance ini, penanggung memiliki kewajiban 

untuk membayar pihak tertanggung, atau kepada pihak keluarga tertanggung, 

berupa sejumah uang, meskipun selama periode yang ditentukan ternyata 

tertanggung masih berada dalam kondisi sehat, selamat, atau tidak meninggal. 

Wajar jika kemudian polis premi endowment insurance lazimnya lebih besar 

apabila dibandingkan dengan harga polis term insurance. 

 

3. Whole life 

 Whole life insurance atau asuransi seumur hidup bisa juga disebut sebagai 

asuransi nilai permanen. Polis asuransi semacam ini juga bisa dipandang sebagai 

suatu asuransi endowment yang berjangka waktu hingga mencapai umur 100 

tahun. Penentuan tersebut dilakukan dengan berpijak pada tabel mortalitas, 

dimana pada daftar tabel tersebut diasumsikan bahwa semua orang akan 

meninggal sebelum mencapai umur 100 tahun. Akan tetapi, seandainya pada umur 

100 tahun tertanggung ternyata masih berada dalam kondisi sehat atau tidak 

meninggal, maka ia akan dibayar sebesar nilai polis disebabkan karena 

tertanggung masih hidup dalam usia maksimum yang ditetapkan oleh aktuaris. 

 Polis whole life insurance dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis polis, 

yaitu: 
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a. Single premium plan. Single premium plan merupakan polis asuransi seumur 

hidup yang preminya lazim dibayarkan secara sekaligus guna memperoleh 

suatu jumlah yang tercantum dalam polis. Misalnya, polis asuransi seumur 

hidup untuk single premium plan senilai 10 juta rupiah yang diterbitkan 

kepada seorang laki-laki berumur 25 tahun. Maka pihak tertanggung dalam 

hal ini harus membayar premi sebesar 2,3 juta rupiah guna memperoleh 

jumlah sebesar nilai polis tersebut. 

b. Limiter payment plan. Limiter payment plan meliputi periode-periode 

pembayaran dengan ragam jangka waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan, 

misalnya 10, 15, atau 20 tahun, atau bisa juga sampai berumur 65 tahun. 

Periode pembayaran premi semacam ini tentunya ditujukan guna memenuhi 

kebutuhan pemilik polis. 

c. Continous premium whole life. Apabila berpijak pada polis semacam ini, 

maka pemilik polis diwajibkan untuk membayar premi tahunan selama 

semasa hidup tertanggung dengan ketentuan-ketentuan yang sudah 

ditetapkan. 

d. Universal life insurance. Dapat dipahami secara sederhana bahwa dengan 

polis ini, persaingan tingkat keuntungan akan lebih terjamin dari tahun ke 

tahunnya terhadap akumulasi nilai tunai, dan fleksibelitasnya yang lebih besar 

bisa diperoleh dengan cara penyesuaian jumlah tabungan dan premi atas 

kebutuhan pemilik polis. 

 

4. Annuity  

 Annuity atau anuitas menyediakan pemasukan yang bersifat periodik dan 

teratur bagi tertanggung dalam suatu periode tertentu. Sementara, anuitas yang 

menyediakan pendapatan selama hidup tertanggung disebut sebagai life annuity. 

Program ini dikategorikan cukup penting semasa menjalani masa pensiun. 

Program tersebut terbagi menjadi dua, yaitu (1) immediate annuity, yakni dibayar 

langsung setelah anuitas dibeli, serta (2) deffered annuity, yaitu yang dibayarkan 

setelah berakhirnya suatu periode. 

 



31 
 

2.6 Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) 

2.6.1 Pengaturan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 

 Abdulkadir Muhammad (2011:236), Asuansi Sosial Pegawai Negeri 

Sipil (Aspens) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang 

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan telah mengalami perubahan yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri 

Sipil, Lembaran Negara No. 37 Tahun 1981 yang mulai berlaku 30 Juli 1981. 

Peraturan pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun 

Janda/Duda Pegawai, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1969 mulai berlaku sejak 

tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 November 1966 Peraturan 

Pemerintah ini merupakan dasar berlakunya Aspens. Peraturan pemerintah ini 

secara teknis dilaksanakan dengan Kepmenkeu No. 478/KMK.06/2002 Tentang 

Persyaratan dan Besar Manfaat THT dan Asuransi Kematian PNS. 

 Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:236): Aspens termasuk jenis 

asuransi wajib (compulsary insurance) karena alasan-alasan berikut ini: 

a. Berlakunya Aspens karena diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, bukan berdasarkan perjanjian. 

b. Pihak penyelenggara Aspens adalah pemerintah yang didelegasikan 

kepada BUMN. 

c. Aspens bermotif perlindungan masyarakat (social security) yang dananya 

dihimpun dari masyarakat PNS dan digunakan untuk kepentingan 

masyarakat PNS yang diancam risiko dan hari tua. 

d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat PNS tetapi belum digunakan 

sebagai dana pensiun dan hari tua, dimanfaatkan untuk kesejahteraan PNS 

melalui program investasi. 

 

2.6.2 Pihak-Pihak dalam Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 

 Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 

1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Peserta wajib membayar iuran 
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setiap bulan sebesar 8% dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan. Peserta 

yang dimaksud adalah setiap Pegawai Negeri Sipil. Pasal 13 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 25 Tahun 1981 menentukan bahwa untuk menyelenggarakan 

asuransi sosial ini didirikan suatu BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan 

(Persero) sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969. 

 Dalam Aspens, peserta adalah pihak yang membayar iuran kepada badan 

penyelenggara, dengan demikian dia berposisi sebagai penanggung. Tegasnya, 

peserta adalah tertanggung dalam Aspens. Badan penyelenggara adalah 

penanggung dalam Aspens. Penanggung ini adalah pemerintah yang didelegasikan 

kepada BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). 

 

2.6.3 Premi Aspens 

 Premi dalam Aspens adalah iuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh 

Pegawai Negeri Sipil.  

 Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 

1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, jumlah premi yang wajib 

dibayar oleh PNS sebagai tertanggung adalah 8% dari penghasilan setiap bulan. 

Iuran sejumlah tersebut peruntukkannya ditentukan 4 ¾ % (empat tiga perempat 

persen) untuk pensiun, dan 3 ¼ % (tiga seperempat persen) untuk tabungan hari 

tua. Kewajiban membayar iuran tersebut dimulai pada bulan peserta menerima 

penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai 

peserta. 

 Dalam peraturan penggajian PNS ditentukan bahwa iuran pensiun, 

tabungan hari tua dan pemeliharaan kesehatan dipotong dari gaji PNS yang 

bersangkutan setiap bulan. PNS sebagai peserta Aspens tidak perlu membayar 

sendiri secara langsung iuran Aspens mereka, karena iuran tersebut sudah 

dipotong langsung oleh petugas Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 

 

2.6.4 Evenemen Aspens 

 Dalam Aspens yang dimaksud dengan risiko adalah peristiwa berhenti dari 

PNS yang dialami oleh peserta Aspens karena pensiun, meninggal dunia, atau 
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sebab lain yang mengancam kesejahteraan mereka. Apabila peristiwa itu terjadi, 

mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan PNS yang bersangkutan. 

Risiko atas peristiwa inilah yang menjadi beban Badan Penyelenggara sebagai 

penanggung. Berkurang atau hilangnya penghasilan karena pensiun, meninggal 

dunia, atau sebab lain menjadi beban yang wajib dibayar oleh Badan 

Penyelenggara. 

 Untuk mengatasi timbulnya akibat dari peristiwa tersebut, undang-undang 

mewajibkan PNS menjadi peserta Aspens dengan membayar iuran yang dipotong 

langsung dari gaji setiap bulan. Badan yang ditugasi oleh pemerintah sebagai 

penyelenggara Aspens adalah BUMN, yaitu PT Taspen (Persero). Badan inilah 

yang menerima iuran PNS sebagai peserta Aspens dan membayarkannya kepada 

PNS yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab lain. 

 Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang 

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, risiko mulai menjadi beban penanggung 

sejak tanggal pengangkatan peserta menjadi calon PNS, atau PNS. Mereka yang 

pada tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan 

sebagai calon PNS. PNS menjadi peserta sejak tanggal pengangkatannya itu. 

Kedudukan sebagai peserta Aspens berakhir sejak: 

a. Peserta meninggal dunia 

b. Peserta tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan lain itu adalah berhenti 

tanpa hak pensiun, yaitu berhenti dengan hormat atau tidak dengan hormat. 

 

2.6.5 Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua 

 Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang 

Asuransi Pegawai Negeri Sipil, pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh 

penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tabungan hari tua adalah suatu program Aspens, terdiri dari asuransi 

dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. 
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 Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintan No. 25 Tahun 1981 tentang 

Asuransi Pegawai Negeri Sipil, setiap peserta yang berhenti dari PNS karena hak 

pensiun, meninggal dunia atau sebab lain, akan memperoleh hak atas pembayaran 

tabungan hari tua.  

 Hak atas pembayaran pensiun diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 

1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil, kepada peserta yang berhenti tanpa 

hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, 

dibayarkan kembali nilai tunai iuran Aspensnya.  

2.7 Perhitungan dan Besar Manfaat Program THT Asuransi Kematian 

 Menurut ketentuan Pasal 4 Kepmenkeu No. 478/KMK.06/2002 tentang  

 Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil,  

perhitungan dan besarnya manfaat program THT asuransi kematian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut: 

a. Dalam hal peserta meninggal dunia, adalah dua kali hasil penjumlahan satu 

dan satu peresepuluh kali B dibagi dua belas, dikali P2, atau dengan rumus : 

 

 

Dengan ketentuan apabila peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 

Januari 2001 dan peserta berhenti karena pensiun sebelum tanggal 1 Januari 

2001 maka P2 sama dengan penghasilan saat berhenti karena pensiun dan 

apabila peserta meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, 

maka B=0; 

b. Dalam hal isteri/suami meninggal dunia, adalah satu setengah kali hasil 

penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas, dikalikan P2, 

atau dengan rumus : 

 

 

2(1+0,1 B/12) P2 

 

1,5 (1+0,1 C/12) P2 
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Dengan ketentuan apabila isteri/suami meninggal dunia pada/sesudah tanggal 

1 Januari 2001 dan peserta behenti karena pensiun atau meninggal dunia 

sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P2 sama dengan penghasilaan saat 

berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila isteri/suami/anak 

meninggal dunia sebelum peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau 

meninggal dunia, maka C=0; 

c. Dalam hal anak meninggal dunia, adalah tiga perempat kali hasil penjumlahan 

satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas dikalikan P2, atau dengan 

rumus : 

 

Dengan ketentuan apabila anak peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 

1 Januari 2001 dan peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia 

sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P2 sama dengan penghasilan saat 

berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila isteri/suami/anak 

meninggal dunia sebelum peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau 

meninggal dunia, maka C=0; 

d. Besarnya manfaat asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada butir a,b,dan 

c tidak boleh kurang dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

 

2.7.1 Manfaat Asuransi Kematian 

 Menurut Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan 

Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta dalam Pasal 19, 

manfaat asuransi kematian adalah sebagi berikut: 

1) Manfaat asuransi kematian pada masa aktif diberikan dalam hal: 

a. Peserta meninggal dunia; 

b. Isteri/suami peserta meninggal dunia; 

c. Anak meninggal dunia. 

2)  Manfaat asuransi kematian setelah masa aktif diberikan dalam hal: 

a. Pensiunan peserta meninggal dunia; 

0,75 (1+0,1 C/12) P2 
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b. Isteri/suami pensiunan peserta meninggal dunia; 

c. Anak pensiunan peserta meninggal dunia; 

d. Peserta yang telah menerima manfaat asuransi dwiguna sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c; atau 

e. Isteri/suami dan anak dari peserta yang telah menerima manfaat 

asuransi dwiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf 

c. 

3) Manfaat asuransi kematian bagi isteri/suami diberikan dengan ketentuan: 

a. Isteri/suami harus terdaftar dan tertunjang dalam daftar kepegawaian 

instansi peserta; 

b. Hanya 1 (satu) manfaat dalam 1 (satu) bulan takwim penghasilan. 

4) Manfaat asuransi kematian anak diberikan dengan ketentuan: 

a. Anak kandung yang sah dari peserta atau anak kandung/anak yang 

disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga 

instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak 

mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 tahun; 

b. Anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup; 

c. Anak peserta yang lahir sebelum peserta pensiun; 

d. Asuransi kematian anak hanya diberikan maksimum 3 orang anak. 

5) Dalam hal isteri/suami kedua-keduanya menjadi peserta, dan tunjangan 

keluarga berada pada salah satu isteri/suami, apabila yang menanggung 

tunjangan keluarga meninggal dunia, maka manfaat asuransi kematiannya 

dihitung atas dasar kedudukan sebagai peserta. 

6) Dalam hal isteri/suami kedua-duanya menjadi peserta, dan tunjangan 

keluarga berada pada salah satu dari isteri/suami, apabila yang 

menanggung tunjangan keluarga meninggal dunia, maka manfaat asuransi 

kematiannya dihitung atas dasar kedudukan sebagai peserta dan sebagai 

ahli waris isteri/suami yang meninggal dunia. 

7) Bagi pejabat negara, hak asuransi kematian pejabat negara, isteri/suami, 

dan anak dibayarkan hanya pada saat pejabat negara tersebut masih aktif. 
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2.7.2 Hilangnya Manfaat Asuransi Kematian 

 Menurut Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan 

Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta dalam Pasal 22, 

hilangnya manfaat asuransi kematian adalah sebagi berikut: 

a. Janda/duda peserta menikah lagi. 

b. Apabila anak peserta tidak tertunjang dan tidak terdaftar dalam daftar 

kepegawaian instansi peserta. 

c. Telah berusia lebih dari 25 tahun, sudah menikah serta sudah bekerja. 

d. Anak peserta/PNS yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. 

e. Suami/isteri/anak dari pensiunan pejabat negara. 

2.8  Prosedur Pembayaran Program Tabungan Hari Tua (THT) Asuransi 

Kematian Untuk PNS 

2.8.1 Pengertian Prosedur 

 Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2008:5): 

 “Prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal yang biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sering terjadi.” Kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang 

dilakukan untuk mencatat informasi dan formulir, buku besar, dan buku 

jurnal. Yakni meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, 

mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan. 

 Pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2009:9) adalah sebagi berikut: 

 “Pengertian prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling 

berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”. 

Uratan yang saling berkaitan yang berarti suatu kegiatan tidak akan 

berjalan apabila kegiatan sebelumnya belum selesai dilaksanakan dan hal ini 

dibentuk untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara 

bersamaan”. 

 Berdasarkan definisi prosedur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang terdiri atas beberapa tahapan 
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yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang 

bertujuan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha transaksi perusahaan yang 

dilakukan berulang-ulang telah selesai dengan tujuan yang diharapkan. 

2.8.2 Prosedur Pembayaran Program Tabungan Hari Tua (THT) Asuransi 

Kematian untuk PNS pada PT. TASPEN (PERSERO) 

 Dengan berbagai definisi tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa prosedur pembayaran yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang sistematis 

yang berkaitan dengan kegiatan bayar. Pembayaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan sejumlah cara, yaitu dengan menggunakan beberapa alat bayar. 

Alat bayar tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan uang, kredit, 

kartu debit atau ATM, check, transfer dan lain sebagainya. 

 Pembayaran Asuransi Kematian bagi PNS dikelola oleh PT. TASPEN 

(Persero). Pembayaran dapat dilakukan dengan cara langsung tunai, yakni dapat 

diambil secara langsung di kantor cabang PT. TASPEN (Persero) atau dengan 

cara transfer, yakni pembayaran Asuransi Kematian dapat langsung ditransfer di 

rekening peserta. Pembayaran dengan cara transfer lebih menghemat waktu, 

efektif dan efisien karena peserta tidak perlu mengantri dan menunggu proses 

pembayaran di kantor cabang. Hal tersebut dilakukan PT. TASPEN (Persero) 

guna memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh peserta TASPEN. 

 Prosedur yang digunakan oleh PT. TASPEN (Persero) juga dilakukan 

dengan cara yang semudah dan sederhana mungkin serta tidak berbelit-belit. 

Mengingat para peserta TASPEN kebanyakan adalah kaum lanjut usia, sehingga 

digunakan prosedur pembayaran yang mudah dan tidak berbelit-belit agar para 

peserta yang umumnya kaum senja atau lanjut usia tidak bingung dan dapat 

dengan mudah dimengerti bagaimana prosedur yang dijalankannya. 
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2.8.3 Mekanisme dan Persyaratan Pengajuan Manfaat Tabungan Hari Tua 

(THT) 

a. Mekanisme Pengajuan Manfaat Tabungan Hari Tua (THT) 

 Menurut Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta dalam Pasal 223, mekanisme 

pengajuan manfaat THT dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 

Pengajuan manfaat THT secara langsung dilakukan oleh yang berhak yaitu datang 

secara langsung ke Kantor Cabang. Pengajuan manfaat THT secara tidak 

langsung dilakukan oleh yang berhak melalui jasa pengiriman atau melalui sistem 

elektronik. 

b. Persyaratan Pengajuan Manfaat THT 

 Menurut Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta dalam Pasal 224 huruf (c), syarat-

syarat pengajuan manfaat THT Asuransi Kematian adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan pengajuan manfaat THT Asuransi Kematian bagi peserta PNS 

yang masih aktif: 

a. Mengisi formulir Akt. 2 dan 3 yang telah disahkan oleh kepala 

instansi/pejabat yang berwenang 1 (satu) lembar. 

b. Mengisi surat keterangan ahli waris asuransi 1 (satu) lembar. 

c. Mengisi blangko Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang 

diterbitkan oleh instansi 1 (satu) lembar. 

d. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku 1 (satu) lembar. 

e. Surat pengatar dari isntansi 1 (satu) lembar. 

f. Fotocopy surat kematian dari Lurah/Rumah sakit/Puskesmas yang telah 

dilegalisir oleh Lurah/Camat/Sekcam 1 (satu) lembar. 

g. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir oleh KUA/Catatan Sipil 1 (satu) 

lembar. 
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h. Fotocopy SK Penangkatan Pegawai Pertama (Capeg) yang dilegalisir oleh 

instansi 1 (satu) lembar. 

i. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Pangkat Berkala yang 

terakhir dilegalisir oleh instansi 1 (satu) lembar. 

j. Fotocopy Surat Keterangan Gaji (SKG) terakhir 1 (satu) lembar. 

k. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) 1 (satu) lembar. 

l. Fotocopy Kartu Peserta Taspen (KPT) 

m. Fotocopy buku rekening (BRI, BPD, BTPN, BBAI, Bank Saudara) 1 (satu) 

lembar. 

 

2. Persyaratan pengajuan manfaat THT Asuransi Kematian bagi 

suami/isteri/anak yang meninggal dunia ketika PNS masih aktif: 

a. Mengisi formulir Akt. 4 yang telah disahkan oleh kepala instansi/pejabat 

yang berwenang 1 (satu) lembar. 

b. Mengisi blangko Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) 1 (satu) 

lembar. 

c. Fotocopy surat kematian dari Lurah/Rumah sakit/Puskesmas yang telah 

dilegalisir oleh Lurah/Camat/Sekcam 1 (satu) lembar. 

d. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir oleh KUA/Catatan Sipil 1 (satu) 

lembar. 

e. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Pangkat Berkala yang 

terakhir dilegalisir oleh instansi 1 (satu) lembar. 

f. Fotocopy Kartu Peserta Taspen (KPT) 1 (satu) lembar. 

g. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku 1 (satu) lembar. 

h. Fotocopy surat kelahiran yang dilegalisir oleh Camat/Lurah/Sekcam 

apabila yang meninggal anak PNS 1 (satu) lembar. 

i. Surat keterangan sekolah, apabila yang meninggal anak PNS 1 (satu) 

lembar. 
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3. Persyaratan pengajuan manfaat THT Asuransi Kematian bagi 

PNS/isteri/suami/anak meninggal dunia setelah pensiun: 

a. Mengisi formulir Akt. 5 yang telah disahkan oleh kepala desa  1 (satu) 

lembar. 

b. Fotocopy surat kematian dari Lurah/Rumah sakit/Puskesmas yang telah 

dilegalisir oleh Lurah/Camat/Sekcam 1 (satu) lembar. 

c. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir oleh KUA/Catatan Sipil 1 (satu) 

lembar. 

d. Fotocopy surat kelahiran yang dilegalisir oleh Camat/Lurah/Sekcam 

apabila yang meninggal anak PNS 1 (satu) lembar. 

e. Fotocopy SK pensiun 1 (satu) lembar. 

f. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atau struk gaji 1 (satu) lembar. 

g. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku 1 (satu) lembar. 

h. Surat keterangan masih sekolah/kuliah dari sekolah/perguruan tinggi 

apabila anak tertanggung berusia 21-25 tahun yang meninggal. 

 

 


