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�� Definisi asuransi menurut Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab UndangPasal 246 Kitab Undang--undang Hukum Dagang undang Hukum Dagang 
(KUHD) Republik Indonesia(KUHD) Republik Indonesia::

Asuransi  atau pertanggunganAsuransi  atau pertanggungan: suatu perjanjian, dengan mana seorang : suatu perjanjian, dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, 
untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya 
karena suatu peristiwa yang tak tertentu.karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

�� Definisi asuransi menurut Definisi asuransi menurut Prof. Mehr Prof. Mehr dandan CommackCommack::

AsuransiAsuransi: alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah : alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah 
yang memadai unityang memadai unit--unit yang tekena risiko, sehingga kerugianunit yang tekena risiko, sehingga kerugian--kerugian kerugian 
individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang 
dapat diramalkan itu dipikul oleh mereka yang tergabung.dapat diramalkan itu dipikul oleh mereka yang tergabung.

�� Definisi asuransi menurut Definisi asuransi menurut Prof. WilletProf. Willet ::

AsuransiAsuransi: alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian  : alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian  
modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak 
individu kepada seseorang atau sekelompok orang.individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

FE Unlam Banjarmasin Abdul Hadi, 2010



Pengertian Asuransi Pengertian Asuransi (Cont’d)(Cont’d)

4

�� Definisi asuransi menurut Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. GreenProf. Mark R. Green::
AsuransiAsuransi: suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi : suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi 
risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan 
sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga 
kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam 
batasbatas--batas tertentu.batas tertentu.
Definisi asuransi menurut Definisi asuransi menurut C. Arthur Willian Jr C. Arthur Willian Jr dandan Richard Richard �� Definisi asuransi menurut Definisi asuransi menurut C. Arthur Willian Jr C. Arthur Willian Jr dandan Richard Richard 
M. HeinsM. Heins::
Definisi asuransi didasarkan dua sudut pandang, yaitu:Definisi asuransi didasarkan dua sudut pandang, yaitu:

AsuransiAsuransi: suatu pengamanan terhadap kerugian finansiil : suatu pengamanan terhadap kerugian finansiil 
yang dilakukan oleh seorang penanggung.yang dilakukan oleh seorang penanggung.
AsuransiAsuransi: suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih : suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih 
orang atau badan mengumpulkan dana untuk orang atau badan mengumpulkan dana untuk 
menanggulangi kerugian finansiil.menanggulangi kerugian finansiil.
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�� Definisi asuransi menurut Definisi asuransi menurut MolengraaffMolengraaff::
Asuransi kerugianAsuransi kerugian: persetujuan dengan mana satu pihak, : persetujuan dengan mana satu pihak, 
penanggung penanggung –– mengikatkan diri terhadap yang lain, mengikatkan diri terhadap yang lain, 
tertanggung tertanggung –– untuk mengganti kerugian yang dapat diderita untuk mengganti kerugian yang dapat diderita 
oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah 
ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana 
pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

�� KesimpulanKesimpulan::
Asuransi Asuransi : suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat : suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat 
pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah 
unitunit--unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, 
dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas  dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas  
kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang 
diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh 
semua pihak dalam gabungan itu.semua pihak dalam gabungan itu.
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�� Dari segi Dari segi sifatnyasifatnya usaha asuransi dapat dibedakan ke dalam:usaha asuransi dapat dibedakan ke dalam:
Asuransi Sosial Asuransi Sosial atau atau Asuransi Wajib Asuransi Wajib 
Contoh:Contoh: ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), TASPEN (Tabungan ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), TASPEN (Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia).Republik Indonesia).
Asuransi SukarelaAsuransi Sukarela
Contoh: Contoh: PT Jiwasraya (BUMN), PT Jasa Indonesia (BUMN), PT PT Jiwasraya (BUMN), PT Jasa Indonesia (BUMN), PT Contoh: Contoh: PT Jiwasraya (BUMN), PT Jasa Indonesia (BUMN), PT PT Jiwasraya (BUMN), PT Jasa Indonesia (BUMN), PT 
Asuransi Ramayana, PT Asuransi Bintang, AJB, Bumiputra dan Asuransi Ramayana, PT Asuransi Bintang, AJB, Bumiputra dan 
sebagainya.sebagainya.

�� Dari segi Dari segi Jenis ObyeknyaJenis Obyeknya
Asuransi Orang, Asuransi Orang, meliputi: asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi meliputi: asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi 
kesehatan, asuransi bea siswa, asuransi hari tua, dan lainkesehatan, asuransi bea siswa, asuransi hari tua, dan lain--lain lain ––
ManusiaManusia..
Asuransi Umum Asuransi Umum atauatauAsuransi Kerugian, Asuransi Kerugian, meliputi: asuransi meliputi: asuransi 
kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan 
bermotor, asuransi penerbangan, dan lainbermotor, asuransi penerbangan, dan lain--lain lain –– Hak/harta atau milik Hak/harta atau milik 
kepentingan seseorangkepentingan seseorang..
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�� Di Indonesia, antara lain:Di Indonesia, antara lain:
Perusahaan Perusahaan Asuransi JiwaAsuransi Jiwa
Contoh: Contoh: AJB, Bumiputra, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, PT AJB, Bumiputra, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, PT 
JiwasRaya, dan sebagainya.JiwasRaya, dan sebagainya.
Perusahaan Perusahaan Asuransi Kerugian/UmumAsuransi Kerugian/Umum
Contoh:Contoh: PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Contoh:Contoh: PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Ramayana, 
PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Ekspor Indonesia, dan PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Ekspor Indonesia, dan 
sebagainya.sebagainya.
Perusahaan Perusahaan ReRe--Asuransi UmumAsuransi Umum
Contoh: Contoh: PT RePT Re--Asurans Umum, PT Askrindo, PT Maskapai ReAsurans Umum, PT Askrindo, PT Maskapai Re--
Asuransi Indonesia.Asuransi Indonesia.
Perusahaan Perusahaan Asuransi SosialAsuransi Sosial
Contoh: Contoh: PT Taspen, PT Astek, PT Askes, PT Jasa Raharja.PT Taspen, PT Astek, PT Askes, PT Jasa Raharja.
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�� Perbedaan antara asuransi jiwa dengan asuransi kerugian:Perbedaan antara asuransi jiwa dengan asuransi kerugian:
Asuransi JiwaAsuransi Jiwa Asuransi KerugianAsuransi Kerugian

1. Obyek pertanggungannya jiwa manusia 1. Obyek pertanggungannya harta benda (bergerak 
maupun tidak bergerak) dan piutang.

2. Risiko yang dihadapi 2 hal:
a. yang pasti kematian

2 Risikonya bersifat spekulatif:
a. dapat  terjadi
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a. yang pasti kematian
b. yang tidak pasti, kapan terjadinya kematian

a. dapat  terjadi
b. dapat tidak terjadi

3. Dalam premi terdapat unsur:
a. tabungan
b. proteksi

3. Dalam premi hanya terdapat unsur proteksi saja.

4. Kontraknya umumnya berlaku untuk jangka 
panjang.

4. Kontraknya umumnya berlaku perperiode,
tergantung pada keadaan obyek yang 
dipertanggungkan, dapat per tahun, per kegiatan 
dan dapat diperpanjang.

5. Pada saat tertanggung meninggal dunia jumlah 
uang yang diterima sudah pasti, meskipun baru 
membyr premi yg lebih kecil.

5. Besarnya uang yang diterima tergantung pada 
jumlah tabungan ditambah bunga.

6. Pasal 253 KUHD tidak berlaku. 6. Pasal 253 KUHD berlaku.
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MacamMacam--macam Asuransi Menurut macam Asuransi Menurut Bidang yang Ditangani:Bidang yang Ditangani:
�� Asuransi JiwaAsuransi Jiwa
�� Asuransi kecelakaan DiriAsuransi kecelakaan Diri
�� Asuransi SosialAsuransi Sosial
�� Asuransi Sosial Tenaga KerjaAsuransi Sosial Tenaga Kerja�� Asuransi Sosial Tenaga KerjaAsuransi Sosial Tenaga Kerja
�� Asuransi KesehatanAsuransi Kesehatan
�� Asuransi Kecelakaan PenumpangAsuransi Kecelakaan Penumpang
�� Asuransi KebakaranAsuransi Kebakaran
�� Asuransi KreditAsuransi Kredit
�� Asuransi RekayasaAsuransi Rekayasa
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�� Asuransi Rekayasa:Asuransi Rekayasa:
Asuransi Asuransi Machinery Breakdown Machinery Breakdown (MB), (MB), menjamin menjamin 
kerugian/kerusakan mesinkerugian/kerusakan mesin--mesin dan tanggung mesin dan tanggung 
jawab kepada pihak ketiga,jawab kepada pihak ketiga,
Asuransi contractor’s all risk (CAR), Asuransi contractor’s all risk (CAR), menjamin menjamin Asuransi contractor’s all risk (CAR), Asuransi contractor’s all risk (CAR), menjamin menjamin 
kerugian/kerusakan yang dialami dalam kerugian/kerusakan yang dialami dalam 
pembangunan proyek dan tanggung jawab terhadap pembangunan proyek dan tanggung jawab terhadap 
pihak ketiga.pihak ketiga.
Asuransi erection all risk (EAR), Asuransi erection all risk (EAR), menjamin menjamin 
kerugian/kerusakan dalam pemasangan mesinkerugian/kerusakan dalam pemasangan mesin--
mesin/instalasi dan tanggung jawab terhadap pihak mesin/instalasi dan tanggung jawab terhadap pihak 
ketiga.ketiga.
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�� Asuransi PerusahaanAsuransi Perusahaan

Asuransi pengiriman uangAsuransi pengiriman uang

Asuransi penyimpanan uangAsuransi penyimpanan uang

Asuransi pengelapan uangAsuransi pengelapan uangAsuransi pengelapan uangAsuransi pengelapan uang

Asuransi pencurian uangAsuransi pencurian uang

Asuransi proses perusahaanAsuransi proses perusahaan

�� Asuransi Tanggung GugatAsuransi Tanggung Gugat

�� Asuransi TransportasiAsuransi Transportasi
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�� Perbedaannya dengan asuransi antara lain:Perbedaannya dengan asuransi antara lain:

Asuransi JiwaAsuransi Jiwa TabunganTabungan

1. Besarnya uang yang akan diterima dapat 
ditentukan sendiri oleh pemegang polis pada 
saat perjanjian dibuat.

1. Besarnya uang yang akan diterima tergantung 
pada kemauan si penabung, kalau 
kemauannya makin besar, yang akan diterima 
makin tinggi.

2. Ada unsur keharusan (wajib) untuk 2 Tidak ada unsur keharusan dalam menabung, 
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2. Ada unsur keharusan (wajib) untuk 
membayar premi secara teratur.

2 Tidak ada unsur keharusan dalam menabung, 
sukarela, boleh menabung boleh tidak.

3. Berapa besarnya premi yg harus dibyr sudah 
ditetapkan berdsrkan perhitungan aktuarian, 
termasuk juga waktu pembayarannya.

3. Besarnya uang yang ditabung setiap kali 
menabung tidak tetap, tergantung kemauan
menabung.

4. Terdapat fungsi proteksi finansiil, yaitu jamin-
an terima uang yg pasti sesuai dgn perjanjian.

4. Tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko.

5. Pada saat tertanggung meninggal dunia 
jumlah uang yang diterima sudah pasti, 
meskipun baru membyr premi yg lebih kecil.

5. Besarnya uang yang diterima tergantung pada 
jumlah tabungan ditambah bunga.

6. Bersifat kolektif, semua untuk satu, kebebasan
terbatas.

6. Bersifat individual dan bebas.
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�� Perbedaannya dengan asuransi antara lain:Perbedaannya dengan asuransi antara lain:

AsuransiAsuransi PerjudianPerjudian

1. Bertujuan mengurangi risiko yang 
sudah ada.

1. Risiko semula belum ada dan baru 
muncul sesudah orang ikut berjudi. 

2. Bersifat sosial terhadap masyarakat, 2 Bersifat “tidak sosial”, bisa 
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2. Bersifat sosial terhadap masyarakat, 
dapat memberikan keuntungan-
keuntungan tertentu kepada 
masyarakat.

2 Bersifat “tidak sosial”, bisa 
mengacaukan rumah 
tangga/masyarakat.

3. Besarnya risiko dapat diketahui dan 
dapat diukur besarnya 
kemungkinannya.

3. Besarnya risiko tidak dapat diketahui 
dan tidak dapat diukur 
kemungkinannya.

4. Kontraknya tertulis dan mengikat 
kedua belah pihak.

4. Kontrak tidak tertulis dan 
realisasinya tergantung etikad baik 
masing-masing pihak yang terlibat.
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�� SpekulasiSpekulasi: suatu transaksi di mana salah satu pihak : suatu transaksi di mana salah satu pihak 
dengan suatu pertimbangan tertentu setuju untuk dengan suatu pertimbangan tertentu setuju untuk 
menanggung suatu risiko.menanggung suatu risiko.

�� PersamaanPersamaandan dan perbedaanperbedaanantara asuransi dan antara asuransi dan 
spekulasi, yaitu antara lain sebagai berikut:spekulasi, yaitu antara lain sebagai berikut:spekulasi, yaitu antara lain sebagai berikut:spekulasi, yaitu antara lain sebagai berikut:

�� Persamaannya:Persamaannya:

Tujuan kontraknya samaTujuan kontraknya sama--sama untuk sama untuk 
memindahkan risiko.memindahkan risiko.

Keduanya tidak menangung unsur perjudian, Keduanya tidak menangung unsur perjudian, 
karena tidak menciptakan risiko baru.karena tidak menciptakan risiko baru.
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�� Perbedaannya:Perbedaannya:

AsuransiAsuransi SpekulasiSpekulasi
1. Kontrak persetujuannya 

adalah pertanggungan.
1. Kontrak persetujuannya 

adalah jual beli.

2. Risiko yang ditanganiadalah 2 Risiko yang ditanganiadalah 
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2. Risiko yang ditanganiadalah 
kerugian yang mungkin 
timbul.

2 Risiko yang ditanganiadalah 
kemungkinan perubahan 
harga.

3. Transaksi asuransi 
bagaimanapun juga lebih 
menguntungkan (operasinya 
berdasarkan hukum bilangan 
besar), sehingga dapat 
mengurangi risiko yang ada.

3. Risiko tidak berkurang, hanya 
berpindah kepada orang lain 
yang sanggug menanggung 
risiko tersebut.
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�� BondingBonding berasal dari kata berasal dari kata BondBond: suatu akte : suatu akte 
resmi, dalam mana salah satu pihak (disebut resmi, dalam mana salah satu pihak (disebut 
“Surity” atau “Penjamin”) sepakat untuk “Surity” atau “Penjamin”) sepakat untuk 
memberikan ganti rugi kepada pihak memberikan ganti rugi kepada pihak 
lain(disebut “Obligee” atau “Orang yang lain(disebut “Obligee” atau “Orang yang lain(disebut “Obligee” atau “Orang yang lain(disebut “Obligee” atau “Orang yang 
menghutangkan” apabila pihak lain tersebut menghutangkan” apabila pihak lain tersebut 
menderita kerugian oleh kegagalan orang yang menderita kerugian oleh kegagalan orang yang 
ditanggung (disebut “Principal” atau “Obligor” ditanggung (disebut “Principal” atau “Obligor” 
dalam memenuhi kewajibannya.dalam memenuhi kewajibannya.
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�� Perbedaan dengan asuransi antara lain:Perbedaan dengan asuransi antara lain:
Asuransi JiwaAsuransi Jiwa BondingBonding

1. Meliputi dua pihak utama. 1. Meliputi tiga pihak utama.

2. Pihak penjamin tidak mempunyai hak 
menagih kembali kepada tertanggung.

2 Pihak penjamin/surity mempunyai hak 
menagih kepada principal terhadap apa 
yang telah dibayarkan kepada obligee.
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yang telah dibayarkan kepada obligee.

3. Tujuan utamanya menyebarkan kerugian 
diantara sesama kelompok tertanggun.

3. Fungsi utamanya peminjam/kredit dari 
surity kepada principal untuk 
mendapatkan bunga.

4. Sifat risikonya: menutup kerugian
seseorang, tanpa harus mengenal secara 
pribadi tertanggung.

4. Sifat risikonya: menjamin kejujuran dan 
kemampuan seseorang; jadi surity harus 
mengenal principal secara pribadi.

5. Kontrak dapat dibatalkan oleh penanggung
bila tertanggung tidak memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

5. Surity tidak dapat membatalkan 
kontraknya, meskipun principal tidak 
dapat memenuhi kewajibannya kepada 
surity; surity tetap bertanggung jawab 
penuh atas kewajibannya terhadap obligee.



Perbedaan Asuransi dengan AnuitasPerbedaan Asuransi dengan Anuitas
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�� AnuitasAnuitas: suatu kegiatan yang tujuannya : suatu kegiatan yang tujuannya 
membentuk dana/membentuk dana/fundsfunds, agar dapat digunakan , agar dapat digunakan 
dihari tua, pada saat orang sudah tidak mampu dihari tua, pada saat orang sudah tidak mampu 
lagi mencari penghasilan.lagi mencari penghasilan.
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�� Perbedaan dengan asuransi jiwa antara lain:Perbedaan dengan asuransi jiwa antara lain:

Asuransi JiwaAsuransi Jiwa AnuitasAnuitas

1. Tujuan memperkecil risiko, yaitu 
risiko keuangan yang mungkin
timbul.

1. Tujuannya untuk membentuk 
dana yang dapat digunakan 
dihari tua nanti.
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2. Memberikan jaminan bila 
seseorang meninggal dunia 
sebelum saat tidak mampu 
mencari penghasilan (pensiun).

2 Memberi jaminan bila seseorang 
belum meninggal dunia, pada 
saat sudah tidak mampu mencari 
penghasilan.

3. Makin lama tertanggun hidup, 
makin menguntungkan 
perusahaan asuransi (dapat
menunda pembayaran kembali 
premi).

3. Makin lama orang yang 
bersangkutan hidup, makin 
merugikan penyelenggara 
anuitas, sebab makin besar 
pembayaran kepada yang 
bersangkutan.



KEEP YOUR SPRIT TO LEARN MORE
20

FE Unlam Banjarmasin Abdul Hadi, 2010


