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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan ini tak ada seorangpun yang dapat memprediksi atau 

meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan baik dan 

sempurna. Meskipun telah menggunakan berapa cara untuk menganalisis berbagai 

kemungkinan yang akan datang itu. Bisa saja analisis yang dilakukan tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan karena di masa yang akan datang penuh dengan 

ketidakpastian. Bahkan dalam hidup ini kita tidak dapat menentukan kapan orang 

akan mati, jadi wajar apapun yang terjadi di masa depan hanya dapat direka–reka 

sementara. Dalam kehidupan sehari–hari setiap orang tidak terlepas dari berbagai 

resiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari seperti: kematian, sakit, 

dipecat dari pekerjaan, musibah kebakaran, banjir dan gempa bumi yang semua 

itu tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya.  

Berdasarkan adanya hal tersebut maka orang berfikir bagaimana cara 

mengalihkan resiko yang akan terjadi dengan cara mengadakan perjanjian dengan 

pihak tertanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Untuk mengurangi 

resiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang seperti resiko kehilangan, 

resiko kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, 

maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut. Perusahaan 

itu adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung segala resiko 
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yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini 

disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha 

pertanggungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.
1
 

Asuransi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1992 tentang usaha perasuransian disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan: 

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. 

 

Pasal 246 Kitab Undang Undang Perniagaan atau Wetboek van 

Koopenhandel, yang menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah “suatu 

persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, 

untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin 

akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum 

jelas akan terjadi.” 
2
 

Mengenai asuransi kredit tidak disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dalam 

                                                           
1
 Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 291. 

2
 Wirjono Prodjodikoro, 1986, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: PT Intermasa, hal.1. 
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Peraturan Menteri Keuangan 189/pmk.05/2010 pada pasal 1 ayat (2) disebutkan 

bahwa: 

Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan 

jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila 

penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

perjanjian kredit. 

 

Mengingat pentingnya kredit perbankan terhadap pembangunan maka 

dengan demikian kredit mempunyai fungsi dan tujuan. Menurut Thomas Suyatno, 

fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara 

lain:
3
 

1. Meningkatkan daya guna uang 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

4. Salah satu alat stabilitas ekonomi 

5. Meningkatkan gairah usaha 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan 

7. Meningkatkan hubungan internasional. 

 

Sedangkan tujuan kredit antara lain adalah:
4
 

1. Untuk ikut serta mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan 

2. Untuk meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 

guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya 

                                                           
3
 Muhammad Djumhana, 1996, Hukum Perbankan  di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

 hal. 233. 
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4. Memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat 

5. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi. 

Selanjutnya, dalam memberikan kredit bank tidak akan sembarangan, 

tentu saja bank akan melakukan analisis terhadap nasabah atau calon debitur yang 

mengajukan kredit. Bank akan  melakukan analisis kredit sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang telah ditentukan. Tujuan analisis kredit adalah menentukan 

kesanggupan dan kesungguhan seorang calon debitur untuk membayar kembali 

kredit sesuai dengan perjanjian. Untuk itulah perlu penanganan yang profesional 

dan integritas moral yang tinggi. Lancarnya kegiatan perkreditan dapat dicapai 

apabila terjalin adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam 

kegiatan tersebut. 

Proses analisis kredit ini, bank memerlukan informasi tentang data-data 

yang dimiliki olen calon debitur. Hal ini penting bagi bank untuk menilai keadaan 

dan kemampuan debitur sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam 

memberikan kreditnya.
5
 Dengan data-data yang dimiliki oleh calon debitur maka 

hal tersebut merupakan referensi sehingga bank dapat melihat kemampuan calon 

debitur. 

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai resiko. 

Resiko-resiko yang akan timbul tersebut sudah pasti telah disadari oleh bank. 

Dalam hal pemberian kredit perlu untuk menghindari risiko yang tidak di 

inginkan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

                                                           
5
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5 

 

tentang kewajiban bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini jelas akan membuat 

bank untuk hati-hati dalam hal pemberian kredit guna menghindari risiko hutang 

tidak terbayar karena terjadinya bencana yang seringkali di luar kontrol debitur 

dan salah satunya adalah meninggalnya debitur. Salah satu upaya yang dilakukan 

oleh bank adalah dengan mengasuransikan pinjaman debiturnya pada suatu 

perusahaan asuransi. 

Adanya asuransi tersebut, maka jika terjadi tunggakan kredit yang 

disebabkan meninggalnya debitur maka kredit tersebut akan tetap dapat dilunasi, 

karena pihak bank dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang 

bersangkutan, kemudian pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut 

digunakan untuk membayar sisa kredit yang belum dibayar oleh debitur yang 

meninggal. 

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, dewasa ini 

banyak masyarakat mengajukan kredit dengan jumlah yang tidak sedikit untuk 

memajukan perekonomian keluarga, pengembangan usaha dan keperluan 

hidupnya. Pengajuan kredit tersebut biasanya dibarengi dengan pemberian 

jaminan. Dalam hal ini untuk menghindari resiko bank biasanya mengasuransikan 

pinjaman kredit di sebuah perusahaan asuransi baik asuransi untuk jaminan 

ataupun asuransi jiwa untuk debitur itu sendiri.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 

di atas , maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pemberian asuransi sebagai cover jaminan kredit yang 

diajukan oleh calon debitur di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Boyolali? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah selaku debitur di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian asuransi sebagai cover 

jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah calon debitur Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak dan kewajiban yang diterima 

oleh nasabah apabila telah menyetujui perjanjian kredit yang diajukan oleh 

Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan untuk almamater 

dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang ada. 
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b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

ilmu hukum pada khususnya terutama Hukum Perbankan dan Hukum 

Asuransi. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian 

lainnya yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.  

b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

judul penelitian ini. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi resiko . Bisa jadi 

resiko tersebut sudah dapat diduga sebelumnya, untuk mengantisipasi hal buruk 

yang kemungkinan akan terjadi tentu saja ada beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari akibat terjadinya 

suatu musibah, baik dari dalam diri manusia maupun mengenai harta benda. 

Era saat ini tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat mengenai adanya 

asuransi, baik berupa asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Adanya asuransi 

saat ini cukup membantu mengurangi beberapa kerugian dan resiko yang 

mungkin dialami oleh seseorang di kemudian hari. 
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Secara yuridis dalam Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian 

asuransi sebagai berikut:
6
 

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 

dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, yang akan mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang 

tak tertentu”. 

 

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit (bank, 

lembaga keuangan) kepada nasabahnya. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, 

pemberi kredit menghadapi resiko atas kemungkinan macetnya pengembalian 

kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit itu dari nasabah sehingga 

pemberi kredit menderita kerugian.
7
 

Asuransi kredit bertujuan melindungi pemberi kredit dari kemungkinan 

tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikannya kepada para nasabahnya.
8
 

Pada umumnya yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kembali 

kredit yang diperolehnya dari bank adalah karena usahanya ditimpa bencana 

sehingga menderita kerugian. Bencana yang dapat menimpa usaha nasabah antara 

lain:
9
 

1. Untuk Kredit Usaha Pertanian, panen gagal karena pertanian dilanda 

oleh banjir atau tananh longsor atau karena gunung berapi meletus 

atau tanam-tanaman diserang hama. 

                                                           
6
 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

7
Radiks Purba, 1995, Memahami Asuransi Di Indonesia, Jakarta:PT. Pustaka Binaman 

Pressindo,hal.405. 
8
 Ibid. 

9
Ibid., hal. 406 
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2. Untuk Kredit Usaha Industri, produksi gagal karena pabrik ditimpa 

bencana (terbakar, peledakan) sehingga proses pengolahan produksi 

terhenti, atau pasaran sepi sehingga penjualan produksi tersendat-

sendat. 

3. Untuk Kredit Usaha Pengangkutan, alat-alat pengangkutan (mobil, 

kapal laut, pesawat udara) ditimpa bencana hingga menderita total 

loss, berarti tidak mampu lagi menghasilkan penghasilan. 

4. Untuk Kredit Usaha Perdagangan, barang-barang dagangan 

mengalami kerusakan di dalam gudang atau ditimpa bencana dalam 

pengangkutan ke tempat tujuan, atau karena satu dan lain sebab yang 

tidak dapat diatasi, atau tidak diperoleh pembayaran dari pembeli. 

5. Untuk Kredit Perorangan, harta tetap yang menjadi agunan kredit 

ditimpa bencana. 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Langkah pertama  yang harus dilakukan guna menyusun penulisan ini 

adalah penelitian. Di sisi lain penelitian  hukum adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisa dan 

melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap  fakta  hukum  tersebut,  untuk  

selanjutnya  mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan yang ada.
10

 

Guna memperoleh  kebenaran  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  

keabsahannya, penelitian harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat 

dan sesuai dengan tujuan yang hendak  dicapai sebelumnya. Metodologi pada 

hakikatnya memberikan  pedoman  tentang  cara-cara  seorang  mempelajari,  

menganalisa,  dan  memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
11
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 Surjono Sukanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 43. 
11

Ibid. 
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Penelitian ini mengenai “Tinjauan Yuridis Pemberian Cover Asuransi 

Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia”. Adapun  metode  penelitian  

yang  digunakan  dalam  penyusunan  penulisan  ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu cara 

prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 

meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.
12

 Pendekatan yuridis 

digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai  

hubungan dengan mekanisme  pelaksanaan Asuransi Kredit Perbankan. 

Sedangkan pendekatan empiris yaitu upaya kritis untuk menjawab 

permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum 

yang mengatur mengenai  hukum asuransi akan tetapi juga pelaksanaan 

pemberian cover asuransi dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. 

2. Sumber Data 

Data ini berupa data sekunder berupa dokumen-dokumen atau buku-

buku literatur, bahan hukum tertulis dan data primer sebagai pelengkap yaitu 

data yang diperoleh langsung dari sumber atau pihak-pihak terkait atau data 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta:Rajawali Pers, hal.52. 
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yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari 

hasil wawancara yang dilakukan  peneliti dari berbagai narasumber. 

Secara lebih rinci sumber data dalam penelitian ini berasal dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,  

2)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  

3) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998  tentang Perubahan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Lembaran Negara No. 182 Tahun 

1998 Tambahan Lembaran Negara No. 3790, 

4) Undang-Undang tentang Perasuransian No. 2 Tahun 1992 Lembaran 

Negara No. 13 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara No. 3457,  

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Hasil penelitian hukum berupa wawancara langsung secara 

tertutup serta data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan 

beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian dan hasil karangan 

ilmiah dari kalangan hukum dan artikel baik dari media cetak ataupun 

media massa  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan yaitu mengenai 

Tinjauan Yuridis Pemberian Cover Asuransi Dalam Perjanjian Kredit Di 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Yang memberikan penjelasan lebih  mendalam mengenai bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder diantaranya yaitu kamus 

hukum dan bahan dari media internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah: 

a. Studi  Kepustakaan  (library  research)  atau  studi  dokumen 

Suatu  alat pengumpul  data  yang  dilakukan  melalui  data  

tertulis  dengan  mempergunakan content analysis. Penelitian ini, penulis 

menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan 

literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, studi dokumen 

atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, 

mengkaji, serta mempelajari  buku-buku, literature,  peraturan  

perundang-undangan,  makalah, internet  dan  sebagainya  guna  

mengumpulkan,  menunjang  dan  mempermudah penelitian. 

b. Studi Lapangan (Field Research). 

Studi lapangan ini, penulis menggunakan dua cara yaitu:  

1) Observasi  

Observasi atau Pengamatan adalah gejala-gejala dalam kategori yang 

tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan 

menggunakan alat bantu seperti alat pencatat, formulir, dan lain-lain.  



13 

 

2) Wawancara  

Wawancara yang biasa disebut dengan interview adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara (interview) yaitu penulis, untuk 

memperoleh informasi dari interview yaitu pihak atau orang-orang 

yang terkait dengan skripsi ini, yang dipergunakan untuk melengkapi 

data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini pengajuan 

pertanyaan terhadap pihak-pihak yang secara langsung terkait dan 

wawancara dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai 

validitas dan realibilitas.
13

 

4. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam 

setiap penelitian.  Dalam  tahap  ini  penulis  harus  melakukan  pemilahan  

data-data  yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya 

merupakan kegiatan untuk mengadakan  sistematisasi  bahan-bahan  hukum  

tertulis  untuk  memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu 

analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan 

tertulis berupa buku-buku terkait dengan penelitian ini, mulai dari syarat 

umum perjanjian kredit, prosedur pengajuan kredit, serta beberapa daftar 

pertanyaan yang dimuat dalam kuisioner untuk nasabah selaku debitur di 
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Bank Rakyat Indonesia yang dianalisis secara  deskriptif  yang akan 

memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang 

diteliti, mencari pemecahan, dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh 

suatu hasil yang menggambarkan  bagaimana prosedur pemberian cover 

asuransi dalam kredit yang diajukan oleh nasabah selaku debitur di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta perlindungan hukum terhadap nasabah 

selaku debitur di Bank Rakyat Indonesia tersebut. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Guna  memperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai  arah  penulisan  ini,  

maka secara garis besar sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I, adalah pendahuluan, di dalamnya  berisi latar belakang yang 

menjadi alasan utama untuk  meneliti  permasalahan  yang  akan  dibahas,  

perumusan  masalah yang  hendak  dipecahkan,  tujuan  dan  manfaat  penelitian,  

metode  penelitian  dan sistematika penulisan ini. 

Bab II,  mengenai  tinjauan  pustaka  yang  terdiri  dari, tinjauan  umum  

tentang  asuransi dan kredit bank, bank sebagai lembaga keuangan dan tinjauan  

umum  tentang  hak  dan kewajiban  nasabah selaku debitur. 

Bab  III,  diuraikan  mengenai  hasil  penelitian  yang  diperoleh  penulis  

serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah. 
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Bab IV, atau bab terakhir berisikan kesimpulan akhir dari penelitian, bab 

ini dapat dikatakan sebagai sari-sari dari bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan 

juga berisi  saran  dari  penulis  dan  pada  penulisan  ini  akan  diuraikan  daftar  

pustaka  dan lampiran-lampiran yang mendukung penulisan ini. 

 


