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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia berusaha meliputi semua 

bidang kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 

Pembangunan di bidang ekonomi juga tidak lepas dari sasaran 

pembangunan nasional. Pemerintah berusaha membangun dan menciptakan 

kondisi ekonomi yang lebih baik. Pembangunan di bidang ekonomi sangat 

penting karena perekonomian suatu negara memegang peranan yang penting 

dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Apabila 

perekonomian di suatu negara sudah baik maka negara tersebut lebih mudah 

dalam keberhasilan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 

segera terwujud. 

Berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi maka perbankan 

sudah selayaknya menjadi suatu sasaran di bidang ini. Perbankan merupakan 

suatu wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat 

serta dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 
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ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat 

banyak. Hal tersebut lazim disebut dengan fungsi perbankan sebagai agent of 

development. 

Uang atau dana yang diterima dari  masyarakat baik dalam bentuk 

simpanan berupa tabungan, giro atau deposito pada akhirnya diedarkan 

kembali oleh bank, misalnya lewat penyertaan mdal, pendepositoan, kegiatan 

dalam valuta asing dan terutama dalam bentuk pemberian kredit. Kredit bisa 

diberikan oleh bank pemerintah maupun swasta. Kredit merupakan usaha 

paling utama dalam kegiatan perbankan karena pendapatan terbesar dari usaha 

bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga dan 

provisi.1 

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: 

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 : 
1. Untuk ikut serta menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi 

dan pembangunan. 
2. Untuk meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan 

fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

                                                 
1Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, 
hal. 365   
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3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan 
dapat memperluas usahanya. 

4. Memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. 
5. Menunjang usaha pemeliharaan dan peninugkatan kestabilan ekonom.2 
 

Nasabah yang datang ke bank untuk memperoleh kredit tentu tidak 

langsung mendapatkan kreditnya begitu saja. Pihak bank akan melakukan 

suatu hal yang disebut analisis kredit. Tujuan analisis kredit adalah untuk 

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 kegaitan tersebut. 

Dalam 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.3 Dengan data-data yang 

dimiliki oleh calon debitur maka hal tersebut merupakan referensi sehingga 

bank dapat melihat kemampuan calon debitur. 

Apabila suatu permohonan kredit dikabulkan oleh pihak bank maka hal 

tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan 

perjanjian khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak 

krediturnya selalu bank dan obyek perjanjiannya berupa uang. Dalam 

perjanjian kredit biasanya dicantumkan juga perjanjian jaminan yang biasanya 
                                                 

2  Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
1996, hal. 233 
3 Gatot Supratomo, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Djambatan, 1995, hal. 32  
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bersifat accessoir yaitu selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian 

jaminan ini biasanya diatur secara jelas dalam perjanjian pokoknya dalam ini 

perjanjian kredit. Adanya perjanjian jaminan ini mempunyai dasar hukum 

yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

yang selanjutnya disebut UU Perbankan. Pasal tersebut mengatakan bahwa 

dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan Prinsip Syariah, Bank 

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 

itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

utangnya atau mengembalikan pembiayaan maksudnya sesuai yang 

diperjanjikan. Perjanjian jaminan ini dirasakan sangat perlu mengingat kredit 

yang diberikan mengandung resiko. Adanya perjanjian jaminan bertujuan 

untuk mengurangi resiko terhadap pemberian kredit jika pada saat yang telah 

ditentukan dalam perjanjian kredit pihak debitur tidak dapat melunasi 

kreditnya. 

Salah satu realisasi dari perjanjian jaminan adalah adanya 

pencantuman syarat asuransi untuk benda agunan di dalam perjanjian kredit. 

Asuransi agunan kredit dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara dari 

rusak atau musnahnya benda agunan. Bank dalam syaratnya tersebut biasanya 

memerintahkan agar benda agunan diasuransikan oleh debitur dengan biaya 

debitur untuk kepentingan kreditur (bank) kepada suatu perusahaan asuransi 

yang telah ditunjuk oleh pihak kreditur atau atas kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Jenis asuransi agunan kredit ini banyak berkembang dalam 
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praktek perasuransian. Dasar hukumnya antara lain Pasal 247 KUHD dan 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian. Kedua pasal tersebut pada intinya memberikan peluang adanya 

jenis asuransi di luar KUHD. Perjanjian asuransi ini kemudian dituangkan 

dalam polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi. Oleh karena agunan 

adalah salah satu unsur dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya 

asuransi terhadap agunan kredit ini maka akan memberikan perlindungan atau 

cover terhadap jaminan yang memang harus ada dalam suatu pemberian kredit 

yang dikeluarkan oleh bank, baik bank pemerintah maupun swasta. 

Oleh karena PT. Asuransi Bumiputeramuda 196 adalah perusahaan 

asuransi yang menyelenggarakan jenis asuransi tersebut maka penulis 

bermaksud mengadakan penulisan hukum dengan judul : ASURANSI DAN 

KREDIT PERBANKAN (Studi Tentang Polis Asuransi Sebagai Cover 

Jaminan Kredit di PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Surakarta) 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar penulisan hukum ini lebih terarah, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

polis asuransi sebagai cover jaminan kredit di PT. Asuransi 

Bumiputeramuda 1967 Surakarta? 
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2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap bank yang 

memberikan kredit dengan jaminan asuransi melalui PT. Asuransi 

Bumiputeramuda 1967 Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan hukum ini 

adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mendeskripsikan kedudukan para pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan polis asuransi sebagai cover jaminan kredit di PT. 

Asuransi Bumiputeramuda 1967 Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap bank yang 

memberikan kredit dengan jaminan asuransi melalui PT. Asuransi 

Bumiputeramuda 1967 Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Memperoleh data-data dan bahan-bahan yang berguna dalam 

penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

b. Memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah pada pihak-pihak 

yang terkait khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian di bidang 

asuransi yang sejenis. 



 7

2. Secara teoritis manfaat yang diharapkan berhubungan dengan hukum 

asuransi khususnya asuransi jaminan kredit. 

 

E. Metode Penelitian 

Suatu penelitian agar dapat menghasilkan data-data yang akurat dan 

tidak meragukan, perlu dilakukan secara sistematis sehingga penentuan 

metode yang dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal. Karena dalam 

hal ini menggunakan konsep legistis positivis yang mengemukakan bahwa 

hukum ini identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum 

sebagai lembaga otonom.4 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dari penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif5, karena untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang: 

a. Kedudukan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan polis 

asuransi sebagai cover jaminan kredit di PT. Asuransi 

Bumiputeramuda 1967 Surakarta. 

                                                 
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 32  
5  Ibid, hal. 33 
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b. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap bank yang 

memberikan kredit dengan jaminan asuransi melalui PT. Asuransi 

Bumiputeramuda 1967 Surakarta. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen yang berhubungan 

dengan pelaksanaan polis asuransi sebagai cover jaminan kredit di 

PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Surakarta. 

b. Data primer, yaitu data yang berupa keterangan atau penjelasan dari 

subyek penelitian guna mendapatkan penjelasan yang lebih 

mendalam tentang data sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang dilaksanakan 

dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak 

yang berpedoman dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. 

Arah-arah pertanyaan secara garis besarnya saja mengenai 

permasalahan yang dikaji. Adapun pihak yang diwawancarai adalah 

PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Surakarta. 
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5. Metode Analisa Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh maka penulis dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif, karena 

penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai 

hukum positif yang didukung oleh doktrin. Kemudian norma dan doktrin 

tersebut akan didiskusikan dengan data yang diperoleh melalui penelitian 

sehingga pada tahap akhirnya akan diketahui taraf kesesuaian antara data-

data dengan norma-norma dan doktrin-doktri tersebut. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih memperjelas isi dari skripsi ini penulis memaparkan 

sistematika yang meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Asuransi pada Umumnya 

a. Pengertian Asuransi 

b. Unsur-unsur Asuransi 
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c. Resiko  

d. Fungsi dan Tujuan Asuransi 

e. Jenis-jenis Asuransi dan Peraturannya 

f. Asuransi Varia 

B. Perjanjian Asuransi pada Umumnya 

a. Pengertian Perjanjian 

b. Perjanjian Asuransi 

c. Asas dan Syarat Perjanjian Asuransi 

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

e. Persekutuan dan Penanggung 

f. Reasuransi  

C. Polis Asuransi 

a. Pengertian Polis 

b. Syarat-syarat Polis 

c. Fungsi Polis 

d. Penandatangan dan Pengesahan Polis 

e. Macam-macam Polis 

D. Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Kredit 

b. Macam-macam Kredit 

c. Unsur-unsur Kredit 

d. Isi Perjanjian Kredit 

e. Jaminan Kredit 
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f. Asuransi Agunan Kredit 

g. Polis Asuransi sebagai Cover Jaminan Kredit 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Surakarta 

B. Kedudukan para Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Polis 

Asuransi sebagai Cover Jaminan Kredit di PT. Asuransi 

Bumiputeramuda 1967 Surakarta 

C. Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Bank yang 

Memberikan Kredit dengan Jaminan Asuransi Melalui PT. 

Asuransi Bumiputeramuda 1967 Surakarta 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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