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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap  keputusan  yang  diambil  manusia  dalam  menjalani 

kehidupannya  selalu  dipenuhi  dengan  risiko.  Risiko  adalah 

kemungkinan  kerugian  yang  dialami,  yang  diakibatkan  oleh  bahaya 

yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan 

terjadi dan kapan akan terjadi. 

Risiko kecelakaan  pada  kendaraan bermotor,  pesawat  udara, 

maupun  kapal  laut  yang  digunakan  atau  tumpangi  bisa  saja  tanpa 

diduga  dapat  mengakibatkan  sejumlah  orang  meninggal  dunia  atau 

mengalami luka berat dan tak lepas kendaraan yang di tumpangi pun rusak 

dan hancur. Risiko - risiko yang menimbulkan kerugian tersebut di atas 

mempunyai nilai ekonomis dan finansial yang sangat berharga, dapat 

mengakibatkan kebangkrutan dan merugikan hajat hidup orang banyak.  

Kerugian secara ekonomis tidak diketahui apakah akan terjadi 

dalam waktu dekat atau dikemudian hari, apabila risiko tersebut benar- 

benar  terjadi,  maka  resiko-resiko  tersebut  bersifat  tidak  pasti. 

Timbulnya  resiko  tersebut  membuat  manusia  dalam  menjalani kegiatan  

dan  aktifitasnya  diliputi  perasaan  yang  tidak  nyaman  dan aman.  

Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  dengan  akal  dan 

budinya mencari agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi 
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suatu  kepastian.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  risiko  tersebut  

adalah dengan mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain di 

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

mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan  risiko  

kepada  perusahaan  asuransi  tidak  terjadi begitu saja, tanpa adanya  

kewajiban apa  -  apa kepada pihak  yang mengalihkan risiko.  Hal  

tersebut harus  diperjanjikan  terlebih  dahulu. Oleh karena itu diperlukan 

adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang 

bersangkutan memenuhi kewajibannya masing - masing. Pihak yang 

tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak penanggung.  

Perusahaan asuransi atau penanggung tumbuh seiring dengan 

berkembangnya ragam kebutuhan manusia. Asuransi telah merambah 

hampir  disemua  sektor  kehidupan.  Dibidang  perbankan  misalnya, 

pemberian kredit bagi modal usaha juga dilengkapi dengan pembuatan 

asuransi  kredit  untuk  mengantisipasi  apabila  debitor  tidak  mampu 

meneruskan  kewajibannya  membayar  hutang.  Dibidang  usaha, gedung 

yang dibangun memerlukan perlindungan asuransi kebakaran, sedang  

pekerjanya  membutuhkan  perlindungan  kecelakaan  kerja. 

Begitu  juga  dalam  menggunakan  kendaraan  bermotor,  

diperlukan asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor dari kerugian 

dan atau kerusakan. Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh 

suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa 



3 
 

 

saja terjadi tidak hanya  ditimbulkan dari  pihak  tertanggung saja  

melainkan  pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga.  

Tertanggung  yang  mengasuransikan  kendaraannya  kepada 

asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga 

maka  tertanggung  akan  mendapatkan  ganti  rugi  dari  asuransi  dan 

asuransi  menggunakan  hak  subrogasi  yakni  hak  tertanggung  yang 

beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak 

ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian ganda 

yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung bisa juga 

langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga dan  namun tidak lagi 

menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut 

kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang bersalah  dan  

kepada  pihak  asuransi  atau  memperoleh  penggantian kerugian ganda, 

termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut  dapat  

menjadi  sebuah  keuntungan  terhadap  pihak tertanggung dalam hal ini 

bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip indemnity yang 

dipegang teguh dalam perjanjian asuransi.  

Pada  dasarnya  tak  seorangpun  yang  tak  ingin  keuntungan 

lebih,  tak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa  hal  itu  dikarenakan  semakin 

meningkatnya  kebutuhan  ekonomi.  Meskipun  begitu  keberadaan 

asuransi  sama  sekali  tidak  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk mencari 

keuntungan belaka ( profit oriented ), melainkan hanya untuk mengganti 
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sebatas  kerugian  yang diderita  tertanggung.  Begitu  juga asuransi 

bukanlah cara untuk memperkaya tertanggung. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHD secara jelas 

ditentukan  bahwa  penanggung  yang  telah  membayar  kepada 

tertanggung  memperoleh  hak  tertanggung  terhadap  pihak  ketiga 

mengenai kerugian itu, dan tertanggung  bertanggung  jawab untuk setiap  

perbuatan  yang  dapat  merugikan  hak  penanggung  terhadap pihak 

ketiga. Dalam hal penanggung telah melakukan kewajibannya untuk  

memberikan  ganti  kerugian,  maka  kepada  tertanggung  tidak 

diperbolehkan  lagi  untuk  meminta  ganti  kerugian  dari  pihak  ketiga 

tersebut.  Namun  dalam  praktek  keseharian,  tertanggung  tetap  saja 

meminta  ganti  kerugian  dari  pihak  ketiga  dan  sekaligus  menuntut 

klaim  asuransi  hal  ini  akan  menjadi  sarana  keuntungan  bagi 

tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal  ini  

dan  tidak  mempergunakan  hak  subrogasi  tersebut. Hal  ini akan 

menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan  

asuransi  yang  mengetahui  hal  ini  dan  tidak mempergunakan  hak  

subrogasi  tersebut.  Mengingat  keberadaan perusahaan asuransi sebagai 

salah satu pelaku bisnis dan banyaknya kasus yang dialami, dalam 

pengabaian terhadap ketentuan subrogasi ini patut dipertanyakan.  

Oleh  karena  itu,  perlu  diadakannya  suatu  penelitian  tentang 

tertanggung  yang  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  ketiga  yang 

bersalah dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  latar  belakang  di  atas  dapat  ditemukan  rumusan  

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah  tanggung  jawab  perusahaan  asuransi  atas  hak 

subrogasi  terhadap  kerugian  tertanggung  yang  timbul  akibat 

kesalahan pihak ketiga? 

2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  terhadap  pihak  asuransi  atas pihak 

tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti 

kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas  maka  penulis mengemukakan 

tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak  

subrogasi  terhadap  kerugian  tertanggung  yang  timbul diakibatkan 

oleh kesalahan pihak ketiga.  

2. Untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  untuk  pihak  asuransi 

terhadap pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan 

meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga.  

 

D. Kegunaan Penelitian   

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :  

1. Dari  segi  teoritis,  dapat  memberikan  sumbangsih  bagi 

perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  dalam hal  ini  
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perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  hukum  pada umumnya,  dan  

ilmu  hukum  perdata  pada  khususnya. Diharapkan  penulisan  ini  

dapat  dijadikan  referensi tambahan  bagi  para  akademisi,  penulis,  

dan  kalangan yang berminat dalam kajian yang sama.  

2. Dari  segi  praktis,  dapat  dijadikan  masukan  dan  sumber informasi 

bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Karya tulis ini juga dapat 

dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil 

kebijakan guna mengambil langkah – langkah  strategis  dalam  

pelaksanaan  penerapan  hukum yang  berkaitan  dengan  hak  

subrogasi  pada  perusahaan asuransi.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini terbagi atas 2 (dua), yakni:  

1) Data Primer  

Data  primer  merupakan  informasi  yang  berasal  dari  

wawancara yang diperoleh berdasarkan buah pendapat 

dan pemikiran dari pihak yang berwenang, dalam hal ini 

kepala unit teknik dan staff ahli bagian klaim asuransi PT. 

Asuransi Dayin Mitra dan  nasabah  yang mengklaim 

kendaraannya.  

2) Data Sekunder  

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data 
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kepustakaan berupa  bahan-bahan  tertulis  yang  mencakup  

tulisan-tulisan  yang melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan 

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian.  

 

2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1) Wawancara, yaitu di mana penulis akan terjun langsung ke 

lapangan. Penulis akan melakukan kegiatan observasi atau 

pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data 

primer maupun  sekunder,  wawancara  kepada pihak PT. 

Asuransi Dayin Mitra dan pihak-pihak terkait lainnya. 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu metode  

penelitian  dengan  melakukan  pengumpulan data  pustaka  atau  

bahan  bacaan  yang  relevan  dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. 

3. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis atau 

diolah secara kualitatif, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Semua bahan hukum tersebut akan 

diolah  dan  disajikan  secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan 

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta 

penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Sehingga 
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hasil  dari  penelitian  ini  nantinya  diharapkan  mampu  memberikan 

gambaran secara jelas.   

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat 

bab. Masing- masing bab  terdiri atas beberapa subbab guna lebih 

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan  yang diteliti. 

Adapun urutan dan tata letak masing- masing bab serta pokok-pokok 

pembahasannya adalah sebagai berikut. 

BAB I Merupakan bab  pendahuluan,  memuat:  Latar  Belakang  

Masalah, dilanjutkan  dengan  Pembatasan  dan  Rumusan  

Masalah,  Tujuan  dan Kegunaan  Penelitian,  Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Merupakan bab berisi tinjauan pustaka mengenai tinjauan 

umum perjanjian asuransi, tinjauan umum tentang asuransi 

dan hak subrogasi. 

BAB III Merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian dan analisis 

data. Bab ini akan membahas mengenai tanggung jawab 

perusahaan asuransi atas hak subrogasi, serta bentuk 

perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung 

yang melanggar hak subrogasi. 

BAB IV  Merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan 

dan saran. 
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Dalam  kesimpulan  akan  diuraikan  secara  ringkas  

mengenai  jawaban- jawaban dari pokok permasalahan 

sebagaimana telah diuraikan pada bab pendahuluan.  

 

 

 


